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1  REDUÇÃO DA POBREZA 

  E ECONOMIA
 

1.1  Um programa esquecido na dança
 das cadeiras 

Novo Jornal 
02 de Dezembro de 2011

Em julho de 1993, é submetido à aprovação do Governo 
angolano um ambicioso programa para promover 
a”redução urgente do alto índice de mortalidade”que se 
verificava na província. 
O programa”Vamos salvar Luanda”continha as. linhas 
mestras de actu ação para solucionar os problemas”mais 
graves e mais prementes”da capital do país. E tinha por 
base o pressuposto de era feito, não para uma cidade 
de”existência estabili zada”e de”vida normalizada”, mas 
para uma urbe em estado de emer gência. 
“Para Luanda há que estabelecer um Plano de Salvação, 
o que quer dizer elaborar um projecto de acções de 
emergência, de último recurso, para tentar (e nalguns 
casos nem isso será possível) impedir colapsos fatais 
numa infinidade de áreas fun cionais da cidade”, lia-se. 
Apesar de conscientes do estado de gravidade em que 
Luanda se encon trava, há quase duas décadas, e do 
diagnóstico feito em 1993, que foi acompanhado de 
um plano de acti vidades devidamente orçamentado, as 
autoridades nacionais e provinciais não conseguiram 
impedir situ ações de colapso na capital. 
A queda do edifício que albergava os serviços da Direcção 
Nacional de Investigação Criminal (DNIC), em 2008, 
as cheias que todos os anos provocam vítimas mortais 
e danos pessoais avultados, a sinistralidade rodoviária, 
apesar das novas vias que rasgam a cidade, e alguns 
sur tos de raiva e cólera, anos depois, mantêm o -plano 
actual ‘e aconse lham a um reavivar da memória. 

Restituir a dignidade 
O programa”Salvar Luanda»; como consta no 
documento,”significa, em primeira instância, salvar 
vidas e conferir-lhes um conteúdo de digni dade, uma 
essência mais humaniza da que suavize o choque tre-
mendo, as pressões insuportáveis a que se encontram 
submetidas”. 
As acções previstas têm todas um sentido, uma direcção 
comum: 
“Criar condições técnicas e mate riais que permitam 
o desenvolvi mento posterior dos projectos de alcance 
social que conduzam à fina lidade principal do nosso 
trabalho”, sublinham os autores do trabalho.”Ê preciso,. 
duma vez por todas, romper com o trágico passado (que 
ainda é presente) que vai devoran do, de forma inexorá-
vel e feroz, os fundamentos da nossa existência”, frisa o 

documento concluindo que”Salvar Luanda é também, e 
por isso, resgatar a esperança e cons truir o futuro”. 
Consciente da fase difícil em que Luanda se encontrava 
-”tudo será feito, nesta fase de resgate, com o coração nas 
mãos, em permanente sobressalto, à espera que, a qual-
quer momento, o pior aconteça”- a superação dos proble-
mas implicava a mobilização de”todos os meios, todas as 
vontades, todos os recur sos”e a”consciência permanente 
dos perigos”que existiam 
Salvar Luanda implicava, segundo os seus 
promotores,”adoptar uma atitude inflexível e firme”para 
todos”aqueles que ainda não com preenderam a- dramá-
tica situação”em que a capital se encontrava,”aqueles que 
persistem em man ter os olhos fechados perante o quadro 
desesperante que se apre senta e para”aqueles que teimam 
em manter ou levantar barreiras à correcção dos erros 
cometidos”. Tanto mais que”Salvar Luanda não é um 
projecto demagógico e muito menos pode ser interpre-
tado como uma campanha política”, mas sim”um pro-
grama de trabalho”, que tem de”respeitar e fazer respei-
tar as normas fundamentais da lógica, do bom senso, da 
organização e da legalidade”. 

Erros de administração 
Para além de identificar os proble mas estruturais e 
apontar cami nhos, o plano assinalava questões de ordem 
administrativa que eram”uma demonstração típica dos 
erros de administração que foram sendo cometidos”e 
que urgia”corrigir e reparar com urgência. O plano 
referia-se, em concreto, à$”dívidas que o Governo 
da Pronúncia foi con traindo ao longo dos anos e que 
não liquidou”, assinalando que”não é concebível, nem 
existem razões que o justifiquem, a emência de dívi das 
em organismos que têm a sua actividade orçamentada”. 
A”falta de clareza e segurança nas operações financei-
ras, provoca das pela inaceitável forma corno se proces-
sam (ou não se processam) o os pagamentos”justificava 
a esta”critica situação”, bem corno a”de sorganização 
interna dos serviços do Governo Provincial (onde não 
aparecem os contratos, onde não existe qualquer espécie 
de acompa nhamento e controlo dos compro missos). 
O resultado desta situação era cla ro e bem identificado:”os 
empre endimentos vão agravados com o valor sempre 
crescente das penalizações originadas pela falta de paga-
mento, as obras param e muitas vezes ficam esquecidos 
e abandonadas, degradando-se lenta e irreversivelmente, 
os prejuízos provocados por essas paralisações vão atin-
gindo sornas astronómicas, passados anos, volta-se a 
investir nos mesmos projectos, repetindo-se as mesmas 
situações, até se entrar num círculo vicioso que tem 
devo rado avultados recursos sem produ zir quaisquer 
resultados positivos, nem melhores, antes piorando, a 
prestação dos serviços sociais corno era objectivado pela 
realização dos investimentos”. 
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O documento submetido ao governo apresentava, para 
evitar o avolumar da dívida, um conjunto de medidas, 
donde sobressai a institucionali zação da prestação de 
contas”de maneira permanente e através dos mecanis-
mos mais indicados”. 
Além disso, instituíam-se”sistemas de inspecções fre-
quentes e seve ras”~ para as quais se proponha a criação 
de vários órgãos essenciais:
O Tribunal de Contas, a Inspecção Judicial e a Inspecção 
da Adminis tração Pública e criação do Supremo 
Tribunal Administrativo; Inspecção Económica, 
Inspecção Prisional e Penitenciária, Inspecção 
Superior do Ensino, Inspecção dos Serviços de Portos 
e Aeroportos. Proponha- se ainda a revisão das penas 
aplica das por transgressões ao Código de Estradas e a 
criação de um tribunal para jul9amento de transgressões 
administrativas. 

Repor a legaijdade e a autoridade 
Tornar possível a implementação deste”Plano de 
Salvação de Lu anda”implica, corno”primeira e grande 
tarefa a realizar a reposição urgente da legalidade e da 
autori dade”no âmbito da jurisdição da Província de 
Luanda. 
“0 Governo da Pronúncia e a população têm de abando-
nar as práticas correntes de desrespeito pelas leis, pelos 
regulamentos e pelas normas de convivência social”. 
Para travar a”anarquia vigente”o”cidadão não pode, 
simplesmente, fazer o que lhe apetecer”e o”gover no não 
pode, por seu turno, tolerar esse comportamento, fazer 
vista grossa às contravenções, permitir a indisciplina 
colectiva, pactuar com o desacato generalizado”. 
. Para pôr cobro a esse estado de coi sas, o plano previa 
a adopção de um”programa de trabalho”em quatro 
frentes: de ordem organizativa, de ordem administra-
tiva, de ordem es tratégica e de ordem operativa. 
No primeiro caso, o documento propunha”organizar 
os serviços do Governo da Província e dotá-los de real 
e eficaz capacidade de trabalho, organizar e implantar 
os serviços de Administração Civil, organizar e imple-
mentar OS sistemas de participação e representatividade 
da popu lação na vida da cidade e junto. das estruturas 
municipais e estabelecer sistemas fluentes de comunica-
ção com a população”. 
Entre as medidas de ordem admi nistrativa constam, 
recolher, com pilar e metodizar toda a legislação, regula-
mentação e documentação normativa da vida da cidade 
e a sua posterio divulgação por forma a contribuir para a 
educação cívica da população, recuperar e reorganizar os 
arquivos, cadastros, registos e outra documentação fun-
damental para a correcta planificação e gestão dos servi-
ços, fixar normas idóneas e seguras para a movimenta-
ção das verbas consignadas ao GPL e con signar”racional 
e organizadamente os recursos financeiros existentes, 

bem como os meios materiais e hu manos”. 
Acções de emergência 
De ordem estratégica, o plano pre via o estabelecimento 
de políticas a seguir nas diferentes áreas de traba lho e a 
criação de condições para a elaboração de um Plano de 
Trabalho de estabilização da situação de Lu anda. 
“Travar a degradação geral dos sis temas de infra-estru-
turas da cidade e procurar reabilitá-los”era o ponto único 
nas medidas de ordem ope rativa, onde estava identifi-
cada a”falta de transportes”como”o pro blema mais grave 
com que se debate toda a área administrativa”. 
“Basta dizer-se que nem o Governador da Província, 
nem os Vice-governadores recém nomeados possuem 
as viaturas oficiais que deveriam ser-lhes distribuídas”. 
Si tuação que se”repete”em”todas as áreas funcionais”do 
GPL, o que tornava”imperioso incluir no Plano de 
Emergência os meios de transporte indispensáveis”. 

Para colmatar o problema estava in cluído no plano de 
necessi dades a aquisição de 98 via turas, num montante 
global de três milhões de dólares norte-americanos, entre 
as quais se incluíam 31 veícu los do tipo turismo, 37 todo 
 o terreno, cinco mini-autocarro, uma pá carregadora e 
cinco motorizadas.”Infelizmente é este o qua dro da situ-
ação em que nos encontramos: enquanto pelo mundo 
fora se fazem planos de desenvolvimento e se estudam 
estratégias de alta sofisticação, nós temos que nos ater 
a acções de emergência, sem a mínima possibilidade de 
planificar mais longe que o trabalho do dia-a-dia con-
cluíam os actores do documento 

1.2  Crescimento da economia eleva 
criação de empregos 
Jornal de Angola
14 de Dezembro de 2011

Angola registou meio milhão de postos de trabalho nos 
últimos três anos nos mais variados ramos de actividade, 
disse ontem o director nacional de Emprego e Formação 
Profissional, do Ministério da Ad ministração Pública, 
Emprego e Segurança Social. 

Leonel Bemardo disse que no to tal foram criados 
576.290 postos de trabalho nos sectores público e pri-
vado, nos últimos três anos. A agri cultura foi o sector 
que mais empre gou, com 185.474, seguindo-se o comér-
cio e o urbanismo e construção. 

“O sector do comércio tem absor vido muitas pessoas que 
antes se de dicavam à actividade no mercado informal”, 
disse Leonel Bemardo, durante o encontro sobre”Dados 
Numéricos do Mercado de Empre go no país”, realizado 
na Escola Na cional de Administração (ENAD). 
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O ministro da Administração Pú blica, Emprego e 
Segurança Social, António Pitra Neto, anunciou a 
en trada em funcionamento, a partir do primeiro trimes-
tre do próximo ano, de novos centros de empreendedo-
rismo e de serviços de emprego em todo o país, que se 
vão juntar às uni dades existentes. 

Pitra Neto reconheceu que a ex pansão dos centros de 
emprego ain da é muito diminuta.”temos que in tensificar 
cada vez mais a capacida de operacional dos centros de 
em prego no país”, disse o ministro, que sublinhou o tra-
balho dos técnicos directamente envolvidos na tarefa
Ministro Pitra Neto falou dos programas de tratamento 
de dados numéricos do mercado de emprego. 
O ministro afirmou, no discurso de abertura do 
encontro, que o pro grama do Executivo tem metas 
am biciosas sobre o mercado de em prego no país.”É 
nossa responsabi lidade fazer balanço periódico so bre a 
geração de emprego na eco nomia e nos serviços públi-
cos”, disse Pitra Neto.

O ministro da Administração pú blica emprego e 
Segurança social pediu igualmente a capacitação e moti-
vação dos quadros para se ter um retrato fiel da geração 
de em prego nos sectores da economia, com realce para 
a agro-pecuária, indústria, construção civil, pesca e 
transportes. 



Development Workshop — CEDOC 12/2011 — 4  

2  MICROFINAÇAS 

2.1  Banco de crédito apoia 
camponeses
Jornal de Angola
02 de Dezembro de 2011

O Banco de Comércio e Indústria (BCI) disponibilizou 
aos campo neses e cooperativas de agricultores da pro-
víncia do Huambo cerca 41 milhões de kwanzas, em 
valores que serviram para o fomento da ac tividade agrí-
cola na região do Pla nalto Central. 
Segundo o presidente do Conse lho de Administração do 
BCI, Fi lomeno Ceitas, que avançou estes números ao 
Jornal de Angola à margem da realização de um semi-
nário sobre crédito agrícola e in vestimentos promovido 
por aquela instituição bancária na cidade do Huambo, o 
banco prevê desembol sar em 2012 cerca de 84 milhões 
de kwanzas em créditos. 

O montante destina-se a apoiar pe quenos e médios agri-
cultores da pro víncia, números que juntados aos crédi-
tos já existentes vão perfazer um total de 125 milhões 
de kwanzas concedidos por aquele banco co mercial. 
De acordo com Filomeno Ceita, o montante que vai ser 
dispo nibilizado abrange um universo de 476 campone-
ses a nível da região do planalto central. 
“O nosso banco já estabeleceu parcerias com o governo 
da provín cia do Huambo, no sentido de asse gurar que 
os resultados deste inves timento, assim como o trabalho 
dos próprios produt0t:es, sejam melhor acompanhados, 
não só do ponto de vista financeiro, mas também em 
termos de resultados”, disse. 

O objectivo do programa, segun do Filomeno Ceita, 
é o de aumentar a oferta de produtos do campo para 
as populações e ajudar o Governo no seu programa de 
combate à fo me e a erradicação da pobreza em todo o 
espaço nacional. 

2.2  Programa de empreendedorismo 
na comunidade está a ser 
efectivado
Semanário Factual
De 03 a 10 de Dezembro de 2011

A informação foi dada a conhecer durante a cerimó nia 
de encerramento dos nove meses de formação profissio-
nal no centro po livalente da Ingombota. 
Segundo o director Nacional do INEFOP, os jovens 

formados nas mais diversas áreas vão benefi ciar de uma 
formação em empreendedorismo, no sentido de estarem 
dota dos de conhecimento, pa ra gerir os seus próprios 
negócios. 
Os formandos vão, ao mesmo tempo, obter cré dito num 
valor que vai dos mil a cinco mil dólares que prevê um 
período de três meses sem reembolso nem do capital, 
nem juros, sendo o pagamento feito a partir do quarto 
mês. 

Leonel de Carvalho fa lou que, com estas fer ramentas 
disponíveis, os formandos poderão iniciar um pequeno 
negócio. 

O representante do MAPESS informou o objectivo do 
programa ser potencializar os jovens com ferramentas 
básicas, para que possam tornar-se futuros empregadores. 
O director referiu o programa que estar a ser levado 
a cabo pelo Mi nistério da Administração Pública 
Emprego e Segurança Social (MAPESS), em parceria 
com alguns bancos comerciais. 
O director da incuba dora de emprego do MAPESS, 
Jacinto Ferreira, fez saber ao Factual que o programa de 
empreendedorismo na comunidade, além de acções de 
capaci tação na área de empreendedorismo e gestão de 
pequenos negócios, também prevê a afectação de peque-
nos créditos de forma bonificada. 
Jacinto Ferreira referiu estes pequenos créditos serem 
concedidos, para que os formandos possam dar sequên-
cia à formação profissional, à competên cia de gestão 
empresarial e à concessão de alguns quites individuais 
e ofici nais. 

Beneficiários terão créditos até cinco mil dólares 
A fonte indicou que a concessão de crédito obe dece a 
critérios. Na moda lidade individual, é atribuí do o valor 
mínimo até aos mil dólares, enquanto, no carácter asso-
ciativo, o valor chega até aos cinco mil dólares. 
Quanto ao critério de análise, os créditos são efectuados 
mediante a robustez da empresa, a importância estraté-
gica do negócio para a comu nidade, o número de postos 
de trabalhos que a empresa poderá gerar, entre outros, 
critérios para se chegar ao valor máximo. 

Jacinto Ferreira reve lou, igualmente, que”o valor da taxa 
de juros é a mais baixa do mercado, com 1.67 porcento 
ao ano, e o empreendedor tem 12 meses para fazer o 
reem bolso do valor”. 

Jacinto ferreira afirmou que não são os benefi ciários a 
irem aos bancos, mas sim os bancos a irem ao encon-
tro das comu nidades. Este programa envolverá as 
administra ções municipais que facili tarão a localização 
dos munícipes, no sentido de se verificar a implemen-
tação dos projectos apre sentados. 
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O representante do MAPESS deu a conhecer que, desde 
a implementa ção do programa de empreendedorismo na 
comu nidade, em Agosto de 2008, já foi atingido um 
universo de 11 províncias, com um número aproxi mado 
de quatro mil be neficiários directos e cerca de 11 mil e 
350 beneficiá rios indirectos, que não explicou. 

A província de Luanda beneficiou de um progra ma 
específico, devido à densidade demográfica que regista. 
Segundo o director da incubadora de emprego do 
MAPESS, desde Agosto do ano em curso, foram rea-
lizados programas do género nos nove municípios da 
província de Luan da, em que foram benefici ados direc-
tamente cerca de mil e 387 jovens. 

O director nacional do Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (INEFOP), Leonel de Carvalho, falou sobre 
a perspectiva do seu pelouro para o ano de formação 
2012, em que deu maior relevância à formação dos for-
madores, com o objec tivo de se ter uma quali dade séria 
da formação profissional. 

O pelouro está a fazer a avaliação das condições técnicas 
dos centros a nível do País, com o intuito de se dar o 
arranque do ano formativo em Março de 2012, quando 
se prevêem mais de 36 mil jovens a inscrever-se para a 
for mação. 

Leonel de Carvalho considerou que o grande desafio do 
INEFOP é procurar adaptar, ao máxi mo, a formação à 
realidade do mercado. 

2.3  Camponeses não conseguem pagar 
empréstimos 
Semanario angolense
03 de Dezembro de 2011

O retorno do crédito que tem sido concedido pelos 
bancos com vis ta ao desenvolvimento da agricultura 
no país mostrou virtualmente um certo ressenti mento 
diante dos percalços repre sentados pela inadimplência 
de muitos agricultores que se haviam beneficiado dos 
empréstimos. 
Embora sempre conjectura dos pelas instituições bancá-
rias no próprio âmbito de qualquer gestão financeira, 
ainda mais em tratando-se de um sector cujo su cesso das 
colheitas está sujeito a uma série de factores ambientais, 
os”furos”no cumprimento do pagamento do”kilapi”por 
parte dos camponeses, no entanto, não são já alarmantes. 

O Comité de Coordenação do Crédito Agrícola, ao 
apresentar em Luanda, na semana passada, os dados 
correspondentes a No vembro, assumiu que os agricul-

tores têm dificuldades em reem bolsar o dinheiro dentro 
do prazo estabelecido, que é de dez meses. 
Por causa dessas vicissitudes, as instituições credoras 
têm pro curado negociar as dívidas, esta belecendo um 
prolongamento das datas de liquidação dos débitos. 
Nesse quadro, uma das medidas adoptadas é a do paga-
mento par celado dos empréstimos, quando o devedor 
não dispõe do valor para o pronto pagamento. 
De acordo com José dos San tos Bento, um dos técnicos 
do referido Comité de Coordena ção, somente dez por 
cento dos contratos, ora vencidos, foram cumpridos. O 
valor destes venci mentos contratuais é de mais de dois 
biliões de kwanzas. Propor cionalmente, mais de 200 
milhões de kwanzas foi o valor retomado pelos benefici-
ários ao Credito Agrícola de Campanha 201l. 

No apuramento do reembolso, por províncias, de acordo 
com as informações então passadas à imprensa pela 
equipa de técnicos inserida nessa política de crédito ao 
fomento da agricultura, 51,20 por cento é a parte paga 
pelos de vedores do Huambo e 33,92 por cento a parte 
dos camponeses do Namibe. 

Todavia, as províncias que mais receberam créditos nesse 
sector são o Huambo, Benguela, Bié, Kuando-Kubango, 
Kwanza Sul, Uíge e Moxico. 
A concessão desses emprésti mos tem sido materializada 
atra vés de vários bancos, num acordo feito com o BNA, 
e o montante para o efeito é de 150- milhões de dólares. 
Destes, 30 milhões estão destinados ao apoio do escoa-
mento de produtos agrícolas. 

Transtornos 
No entanto, sendo justamente esta uma das principais 
makas com a qual os agricultores se de param, o escoa-
mento dos frutos do campo em direcção aos princi pais 
mercados consumidores, que são as grandes cidades, 
apesar de contar com o suporte de uma par cela do 
crédito agrícola, revela-se estar ainda muito longe do 
satis fatório. 
As notícias de produtos colhi dos e que, à espera de trans-
porte, se deterioram pelas fazendas afo ra, já não são 
mais novidades pro priamente ditas. A falta de uma polí-
tica consistente da logística necessária para pô-los aos 
dispor dos compradores faz-se sentir e revela o desperdí-
cio. Mas essa 10 gística, sendo uma solução, não está só, 
nem se leva a cabo isola damente. 

As maiores queixas e o facto que mais pesa contra o 
escoamen to de bens agrícolas têm a ver com o mau 
estado das estradas. Não se pode negar o processo em 
curso da melhoria das principais vias, embora moroso. 
Mas, em grande parte das terras cultivadas, ainda não há 
um acesso minimamente digno pelas vias rodoviárias. 



Development Workshop — CEDOC 12/2011 — 6  

Essa pode ser uma das razões na base do pouco inves-
timento de agentes formais neste importante viés da 
economia. O escoamento sistemático dos produtos 
não tem sido suficientemente atractivo para os opera-
dores formais. Por isso é que esse processo até agora é 
assegurado, maioritariamente, por uma rede de agentes 
infor mais. 

Sabe-se também que já está no prelo um quinhão de 
projectos de aproveitamento dos excedentes de produ-
ção do campo, por meio da reactivação da indústria 
transfor madora. A médio e longo prazos, iniciativas 
dessa índole, estatais e/ou privadas, vão tornar-se uma 
realidade.• 

2.4  Camponeses pagam créditos 
referentes à campanha agrícola 
Jornal de Angola 
04 de Dezembro de 2011

Camponeses da província da Huíla reembolsaram mais 
de 200 milhões de kwanzas que adquiri ram em crédito 
aos bancos comer ciais, no âmbito do Programa Cré dito 
Agrícola de Campanha, em curso desde o ano passado 
para fa cilitar a actividade dos pequenos e médios produ-
tores agro-pecuários e de pesca artesanal.

A informação está expressa no relatório da”Comissão 
Técnica de Acompanhamento ao Comité de 
Coordenação do Crédito Agrícola”divulgado ontem, 
onde se referem 376 contratos vencidos, com um capital 
estimado em 2,033 mil mi lhões de kwanzas. 

Do montante reembolsado, 194,777 milhões de 
kwanzas entra ram para os cofres do Banco de Poupança 
e Crédito (BPC), 9,3 milhões para o Banco Africano de 
Investimentos-Micro Finanças e 222.300 para o Banco 
de Comércio e Indústria (BCI), enquanto o Ban co Sol 
ainda não recebeu qualquer reembolso. 
Sobre os contratos vencidos, o BPC tem um total 
de 1,36 mil mi lhões de kwanzas para 188 contra tos, 
o banco Sol535 milhões para I 16 contratos, o BAI 
123,426milhões pa ra 22 contratos e o BCI I 1,757 
milhões para 50 contratos.
O ministro da Agricultura, do De senvolvimento Rural e 
Pescas, Pe dro Canga, garantiu que foram já concedidos 
47 milhões de dólares em crédito a 24 mil campone-
ses de 17 províncias do país para fomental a actividade 
agrícola. Pedro Canga afirmou que o Executivo dispo-
nibilizou, ao todo, 350 milhões de dólares para o crédito 
agrícola, sen do 150 milhões dirigidos ao Crédi to de 
Campanha. 

O ministro disse que a concessão do crédito é da respon-
sabilidade dos bancos comerciais. 
Uma das condições para o cam ponês ter acesso ao 
crédito é, infor mou o ministro, ser agricultor resi dente 
no local da concessão do cré dito e dedicar-se em con-
creto à ac tividade agro-pecuária. Pedro Can ga garantiu 
que existem”comités locais de pilotagem”onde os candi-
datos ao crédito devem submeter as propostas para serem 
analisadas. Estes comités são compostos por adminis-
tradores municipais, auto ridades tradicionais e técnicos 
do Ministério da Agricultura, Desen volvimento Rural 
e Pescas. 

O ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e 
Pescas garantiu que as taxas de juro do cré dito são de 2 I 
por cento, mas o be neficiário paga apenas 5,0 por cen to 
do valor do crédito, cabendo ao Estado o pagamento dos 
restantes 16 por cento e a garantia do crédito. 

2.5  Programa de microcrédito 
beneficia empreendedores 
Jornal de Angola
05 de Dezembro de 2011

O programa de microcrédito Ami go Sol concedeu esta 
sexta-feira, em Luanda, empréstimos a mais de 300 
jovens dos 18 aos 35 anos. 

A concessão do crédito Amigo Sol persegue como 
objectivo o de senvolvimento de actividades gera-
doras de rendimento nas comunida des. A concessão 
do crédito está in serida no programa do Executivo 
sobre”Empreendedorismo na Co munidade”, que está 
a ser organiza do pelo Ministério da Administra ção 
Pública Emprego e Segurança Social (MAPESS), em 
parceria com o Banco Sol, e já beneficiou mais de 3000 
jovens em todo o país. 

O director da Incubadora de em presas do Mapess, 
Jacinto Domin gos, em declarações à imprensa, no final 
da actividade, referiu que o objectivo reside em capaci-
tar os jo vens com várias profissões para a sua inserção 
no mercado de traba lho. O responsável afirmou que a 
sua instituição tem ministrado ac ções dirigidas para 
artes e oficios, através dos quais os jovens podem desem-
penhar actividades remune ratórias, tanto no sector da 
econo mia, quanto na realização de negó cios de forma 
individual. 

Jacinto Domingos referiu que o Ministério tem incen-
tivado a cria ção de micro, pequenas e médias empresas, 
de forma estruturada, com a capacitação empresarial e 
a entrega de materiais.”O programa tem como objectivo 
dotar os bene ficiários de ferramentas para que possam 
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oferecer, a nível das comu nidades onde vivem, servi-
ços co mo serralharia, carpintaria, cantineiro e corte e 
costura. O projecto Amigo Sol teve início em Maio deste 
ano e já beneficio, em Luan da, mais de 1.500 jovens

2.6  Camponeses reembolsam crédito
Jornal de Angola
06 de Dezembro de 2011

Mais de 200 milhões de kwanzas foi o valor reembolsado 
pe los camponeses ao Crédito Agrí cola de Campanha 
2011, de acor do com os dados estatísticos re ferentes ao 
mês de Novembro, apresentados ontem, em Luan da, 
pelo Comité de Coordenação do Crédito Agrícola. 
O técnico de acompanhamento do Crédito Agrícola de 
Campanha, José dos Santos Bento, precisou que foram 
apenas repostos 10 por cento dos contratos vencidos, 
cujo montante ascende a, mais de dois mil milhões de 
kwanzas. 
José dos Santos Bento informou que o volume de cré-
ditos concedi dos atingiu mais 6,5 mil milhões de 
Kwanzas, beneficiou 35.146 pe quenos camponeses de 
75 municí pios em 17 províncias, à excepção da provín-
cia da Lunda-Norte. 

A ausência da província da Lunda-Norte do crédito agrí-
cola foi atribuída à falta de mobilização dos camponeses, 
ao prazo de reembol so que influenciou alguns campo-
neses e à inexistência de alguns bancos operadores na 
província.”Essa é uma das condições para que os campo-
neses possam receber o Crédito Agrícola de Campanha”, 
explicou José Bento. 
No total, o compromisso de cré dito assumido pelos 
quatro bancos (BPC, Banco Sol, Banco Micro-finanças 
e BCI) é de 150 milhões de dólares, 30 milhões dos 
quais são reservados à concessão de créditos de apoio ao 
escoamento dos produ tos agrícolas. 

A equipa técnica reconhece ha ver dificuldades por 
parte dos cam poneses em reembolsar o dinheiro dentro 
do prazo estabelecido de 10 meses, razão pela qual os 
bancos comerciais estão a negociar com os beneficiários 
o prolongamento do tempo de reembolso, em função 
do caso de cada camponês. A negocia ção, segundo José 
dos Santos Ben to, vai no sentido de o camponês em 
dívida e que não tem capacida de de reembolsar o valor 
de uma só vez, poder fazê-lo por prestações, para dimi-
nuir a dívida que tem com o banco. As províncias do 
Huam bo e Namibe são as que mais reem bolsaram, com 
51,20 por cento e 33,92 por cento, respectivamente, da 
amortização. As de Benguela, Bié, Kuando-Kubango, 
Kwanza-Sul, Moxico, Uíge e Huambo lide ram a lista 
das províncias que mais créditos receberam. 

2.7  Camponeses já reembolsaram mais 
de 2 milhões USD
Jornal Expansão
09 de Dezembro de 2011

Os bancos operadores do crédito comprometeram-se em 
2010, pe rante o Executivo, a conceder, numa primeira 
fase, crédito, aos pequenos camponeses equivalen te a 
63,5 milhões USD. Porém, o úl timo balanço apresen-
tado, nesta semana, pela Comissão Técnica do Comité 
de Coordenação do Crédi to Agrícola de Campanha 
aponta que, para a primeira etapa, o com promisso 
atingiu a taxa de 106,39%, com especial relevo para o 
BPC, que ultrapassou a primeira meta prevista em cerca 
de 50%. 
De acordo com o coordenador técnico da campanha, 
José Bento, numa primeira fase, o BPC previa disponi-
bilizar um volume de cré dito de 30 milhões USD, mas, 
até ao último balanço, concedeu já 44 milhões USD. 
José Bento referiu que, no total, o compromisso de 
crédito assu mido pelos quatro bancos (BPC, BMF, BCI 
e Banco Sol) é de 120 mi lhões USD, a que se somam 
os 30 milhões USD reservados para concessão de crédi-
tos de apoio ao escoamento dos produtos agríco las dos 
beneficiários, perfazendo assim 150 milhões USD em 
crédi to agrícola de campanha, que o Executivo apoia 
com bonificação da taxa de juros de 16%. 
Das 18 províncias do País, a Lunda-Norte é, até ao 
momento, a úni ca que não beneficiou deste crédi-
to. Questionado sobre as razões deste quadro, o coor-
denador do Comité Técnico de Acompanha mento da 
Campanha relacionou a ausência dos bancos operado-
res naquela província à não criação ainda dos comités-
-piloto como sendo a razão que está na base do atraso. 
Entretanto, prometeu que brevemente aquela província 
do Leste vai beneficiar do crédito. 

Fase de reembolso verifica constrangimentos 
Uma vez que o período de reem bolso dos créditos conce-
didos é de 10 meses, neste momento existem 367 contra-
tos vencidos, ou seja, em fase de reembolso. Entretanto, 
segundo José Bento, este prazo de reembolso regista 
constrangi mento que tem que ver com o pro blema das 
chuvas e a morosidade que, alguns casos, se verificou 
da parte dos fornecedores em fazer chegar os insumos 
agrícolas. 
Entretanto, dados recolhidos junto dos quatro bancos 
operado res apontam que, até ao momento, o capital 
reembolsado é apenas de cerca de 204 299 583 Kz (mais 
de 22 milhões USD), o que corres ponde a 10,5%. 
A Comissão Técnica de Acom panhamento do Comité 
de Coor denação do Crédito Agrícola espe ra que a 
grande maioria dos bene ficiários reembolse aos bancos 
o capital emprestado, tornando deste modo possível a 
renovação da linha de crédito. 
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De salientar que o crédito de campanha é regido por 
decreto executivo conjunto, que aprova o regulamento 
do crédito agrícola, de 350 milhões USD, destinados a 
facilitar o acesso ao empréstimo a pequenos e médios 
produtores e associações camponesas. 
O montante máximo a ser con cedido por camponês 
será o equivalente em kwanzas a 5 mil USD. O crédito, 
segundo José Bento, é desembolsado em insumos agrí-
colas e não em dinheiro, sendo que o pagamento é feito 
pelo banco di rectamente ao fornecedor. A taxa de reem-
bolso do crédito agrícola de campanha é de 21 %, grande
parte desta, segundo explicações do coordenador do 
Comité de Acompanhamento do Crédito Agrícola, é 
coberta pelo Estado (16%), cabendo ao camponês pa gar 
os 5%, no prazo de 10 meses. 

Crédito de investimento 
O crédito agrícola de investimento, outra componente 
de crédito agrí cola destinado a pequenos e mé dios pro-
dutores agrícolas (que não estão abrangidos no crédito 
de campanha), tem já disponível, nos bancos comerciais, 
40 milhões USD, segundo informações presta das, nesta 
segunda-feira, pelo di rector de políticas de financiamen-
tos do Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA), 
João Cunha 
O valor global para este crédito, de acordo com o repre-
sentante do BDA, são 200 milhões USD, e cada pro-
jecto a ser financiado não poderá ultrapassar os 500 
mil USD. O crédi to de investimento tem um prazo de 
reembolso de oito anos, com um pe ríodo de carência 
de até três anos, dependendo do montante do pro jecto, 
e uma taxa anual de 6,7%. João Cunha informou que 
cada um dos quatro bancos tem disponí veis 10 milhões 
USD, e alguns já co meçaram a disponibilizar as ver bas, 
de acordo com os projectos que receberem a nível das 
províncias. 

2.8  Crédito atinge 67 
 milhões de dólares

Semanário Factual 
De 10 a 17 de Dezembro de 2011

O volume de crédi to agrícola de campanha con cedido 
passou de 47, mi lhões de dólares em Agos to último 
para 67,5 mi lhões em Novembro, en quanto o número 
de cam poneses beneficiados cres ceu de cerca de 24 mil 
para mais de 35 mil. 
Também houve cresci mento da abrangência territorial! 
do crédito agrícola de campanha que cobre, actual-
mente, 75 municí pios em 17 províncias, contra a cober-
tura de 68 municípios até Agosto. O volume total de 
crédito ronda os 150 milhões de dólares, dos quais 30 
mi lhões se destinam à con cessão de crédito bonifica do 
de apoio à distribuição dos produtos agrícolas. 

No balanço apresenta do, esta semana, pela Co missão 
Técnica do Crédito, adianta-se que o Banco de Poupança 
e Crédito (BPC ultrapassou já em cerca de 50 porcento 
o compromisso anual, fixado em 30 mi lhões de dólares, 
o que, segundo a Comissão, cor responde a uma taxa de 
crescimento de mais de 100 porcento para a primeira 
fase. 
O coordenador da Co missão destacou que o compro-
misso de crédito assumido pelos Bancos Sol BCI, BAI 
Micro-finanças e BPC, é de 120 milhões de dólares, a 
que se somam os 30 milhões re servados para a concessão 
de créditos de apoio ao escoamento dos produtos agríco-
las, produzidos pelos beneficiados do crédito. 
Quanto ao reembolso do crédito, fez saber que já existem 
367 contratos ven cidos, com créditos que têm agora de 
ser re embolsados, num volume total de dois mil milhões 
de Kwanzas, e o prazo de uma parte do crédito está a ser 
renegociado com os bancos operadores. 

Citado pela ANGOP, José Bento afirmou que as pers-
pectivas para a cam panha agrícola 2011/2012, quanto 
ao valor a disponi bilizar e famílias campone sas a serem 
beneficiadas, são boas, visto haver dinheiro disponível 
nos ban cos operadores, ao mesmo tempo em que os 
primei ros beneficiários já come çam por repor o crédito 
recebido. 
O forte de volume de crédito de campanha, as sociado 
ao crédito de in vestimento, avaliado em 200 milhões de 
dólares, fazem parte da linha de crédito de 350 milhões 
de dólares aberta pelo Exe cutivo, que visa reanimar a 
produção agrícola e me lhorar a distribuição dos produ-
tos agrícolas. 
Salienta-se que a entrada em circulação dos tram portes 
ferroviários que liga Luanda a Malange e os caminhos-
-de- ferro de Benguela poderão ajudar a melhorar os 
escoamentos dos produtos que chegam, normalmente, 
caros aos centros de consumo ou, muitas vezes, se 
deterio ravam por falta de escoa mento. 

A combinação entre o aumento dos investimen tos no 
sector agrícola e a redução de alguns cons trangimentos 
logísticos pode acirrar o crescimento do sector agrícola. 
Destaca-se que, de acordo com os dados apre sentados 
em Agosto pelo coordenador da Comissão Técnica de 
Acom panhamento do Crédito Agrícola, José Bento, o 
BPC liderava, em termos absolutos, disponibilizan do 
um volume de crédito superior a 25 milhões de dólares, 
enquanto o Banco SOL já havia realizado 92 porcento 
do compromisso assumido. 
Salienta-se que os pró ximos meses se mostrarão decisi-
vos para a avaliação do processo, tanto pelas negocia-
ções de reembolso quanto pelos resultados da produção 
agrícola. 
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2.9  Camponeses receberam crédito 
agrícola de campanha
Jornal de Angola
27 de Dezembro de 2011

Um total de 57 pequenos agri cultores do Moxico recebeu 
em 2011 Crédito Agrícola de Cam panha, num valor 
de 389,59 mi lhões de kwanzas, segundo um informe 
síntese da Direcção Pro vincial da Agricultura, Desen-
volvimento Rural e Pescas. 

O documento refere que dos contemplados constam 
também 22 associações de camponeses, somando 1.761 
famílias benefi ciadas, e 11 associações aguar dam pela 
assinatura dos contra tos com os bancos de Poupança 
e Crédito (BPC) e de Comércio e Indústria (BCI). Há 
ainda 43 as sociações que têm os processos nos comités de 
pilotagem, cria dos junto das administrações mu nicipais. 
Quanto ao Crédito de In vestimento, da responsabilidade 
do Banco de Desenvolvimento Angola (BDA), candida-
taram-se 14 agricultores, através do BCI, mas até à data 
apenas um peque no agricultor foi contemplado com um 
kit de mecanização pesa da, esclarece o documento. 

Esta categoria de crédito co meçou a ser aplicada na 
provín cia de forma pouco clara, o que deixa os pequenos 
e médios agri cultores preocupados, por falta de infor-
mações sobre os proces sos remetidos, refere a nota. Os 
beneficiados através do BCI têm dez meses para o reem-
bolso dos valores que foram convertidos em inputs agrí-
colas, a contar da data da assinatura do contrato

2.10  Centenas de camponeses recebem 
crédito bancária
Jornal de Angola
31 de Dezembro de 2011

Um total de 248 camponeses das comunas do interior 
do município do Lobito, província de Benguela foram 
abrangidos pelo programa de Crédito Agrícola de 
Campanha em 2011, informou o administra dor muni-
cipal, Amaro Ricardo. 

De acordo com o administrador, fruto da concessão do 
crédito, os camponeses das comunas Canjala, Egipto 
Praia e das povoações da Hanha do Norte e do Culango 
au mentaram a produção. 
Os camponeses conseguiram ob ter instrumentos agrí-
colas (enxa das, charruas e gado de tracção), o que lhes 
permitiu produzir bens pa ra consumo e os excedentes 
para comercializar. 

O Programa de Promoção do Co mércio Rural (PPCR) 
já em curso na província de Benguela, em par ticular no 
município do Lobito, sa lientou o administrador, pode 
faci 1itar as trocas comerciais por parte dos camponeses. 
O Programa de Promoção do Co mércio Rural visa 
financiar e po tenciar os pequenos empreendedo res, no 
sentido de abrirem estabelecimentos comerciais nas 
zonas ru rais e financiar os empreendedores que desejam 
comprar viaturas com vista a ajudar os comerciantes a 
transportar as suas mercadorias. 

Além do crédito, aprovado pelo Executivo, o adminis-
trador infor mou que em 2012 vai ser aberto o programa 
do desenvolvimento agrí cola na povoação do Culango. 
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3  MERCADO INFORMAL 

3.1  Euforiai \ natalina em evidencia
Jornal A capital
02 de Dezembro de 2011

Por esta altura, todos os caminhos vão dar aos 
su permercados e casas es pecializadas, em venda de 
cabazes. Mas, nem todos podem fazê-lo. Esses, com 
menos recursos financeiros, ficam-se por aí: nos merca-
dos formais e informais, tudo para garantir o cozido ou 
peru à meia-noite. É assim todos os anos e neste não será 
diferente. 
Entre nós, a corrida do natal já come çou em casa de 
muitas famílias, como é o caso de Felicidade Eugénia. A 
fun cionária garantiu que, nunca deixa as compras para a 
última da hora pois, quando assim procede,”falta sempre 
alguma coisa”. Para evitar isso,”ago ra, vou planificando 
as inovações com alguma antecedência”, explicou. Para 
ela, este procedimento ajuda a econo mizar, porque, 
segundo a sua consta tação, quanto mais próximo da 
data natalícia, mais elevados ficam os pre ços dos pro-
dutos. Então esta é a dica:”compre antes”, aconselhou. 

Mesmo assim, nem tudo é um mar 
de rosas. Felicidade disse que, enfren ta um sério pro-
blema, na sua qualida de de funcionária de uma insti-
tuição privada, que se traduz no atraso no pagamento 
dos ordenados. Tudo isso, disse, dita a sua agenda de 
compras. Se por acaso o salário de Novembro for 
de positado com alguma antecedência, em relação aos 
meses anteriores,”con sigo cumprir o meu calendário”, 
mas de contrário,”fica tudo muito caro”. Ao exempli-
ficar, a dona de casa disse que, se por esta altura, nos 
supermer cados, o quilo de bacalhau ainda custa mil 
e 200 kwanzas, perto dos dias 15 de Dezembro pode 
custar o dobro.”E não é o graúdo, é um daqueles baca-
lhaus médios, em pedaços”, salientou. 

Outra funcionária, Paula Henriques, conta que prefere 
preparar-se com an tecedência, como Felicidade, embora 
o faça com uma diferença: ela procura pelos serviços de 
uma casa de cabazes. E não é para menos. Apesar do 
seu salário não ser muito alto, mas ainda assim um bom 
cabaz de natal sempre ajuda a economizar.”Olho bem 
para os preços”, advertiu, dizendo ser esta uma solução 
necessária, na hora de contrabalançar as suas necessi-
dades e o poder económico.”É importante fa zer-se uma 
planificação”, aconselhou. 

Paula, nem sempre teve esta oportu nidade de usar dos 
serviços das casas de cabazes. Passou a proceder desta 
forma, desde que, como disse,”com prar a retalho me 

parece mais caro”. Então,”sirvo-me deles para satisfazer 
a família”. E, para este ano, já tem a encomenda feita. O 
seu cabaz custará cerca de 620 dólares. 
Pois é. Quem pode, pode. Se estas duas donas de casa já 
dão passos rumo ao natal, outras tantas aguardan1 por 
mais alguns dias. Esta atitude deriva de vários factores. 
Primeiro, o atraso salarial; segundo, os constantes cor tes 
na distribuição de electricidade. Fernanda Narciso, 
funcionária públi ca, disse que já se viu várias vezes de 
braços atados, quase a colocar fim na festa de natal, em 
função do atraso salarial.”É algo que queremos muito, 
mas quando não é possível, a ideia é adiar e desejar que 
o ano seguinte seja melhor”, disse. 

Para muitos nessa condição, a so lução é improvisar. 
Muitas donas de casa procuram driblar os obstácu-
los, que colocam em risco a festa de na tal, lá em casa. 
Diferentemente das outras senhoras, Fernanda faz as 
suas compras no mercado informal e não tem muita 
pretensão, sobre o pescado para completar o cozido. 
Por exemplo, como contou, vai à praça, se encontrar o 
bacalhau a um preço acessível, que lhe permita comprar 
outros ingredien tes para o cozinhado, fá-lo. Caso con-
trário”compro corvina”. A este peixe se juntam a batata 
rena, a cenoura, couve, repolho, os ovos e outros tantos 
ingredientes para uma ceia de natal,”minimamente 
agradável”. 

3.2  Agentes informais asseguram 
escoamento de produtos no país
Jornal o independente
03 de Dezembro de 2011

O vice-ministro do Comércio, Archer Mangueira, con-
firmou que o escoamento de produtos do campo para os 
centros urbanos do país ainda é assegurado, maioritaria-
mente, por uma rede de agentes comerciais informais. 
De acordo com Archer Mangueira, que falava na 
abertura da conferência do semanário Expansão, 
denominada”Sector Alimentar”, este facto acontece 
porque o escoamento sistemático dos produtos agrícolas 
não tem sido suficientemente atractivo para os operado-
res formais. 

Afirmou que vários factores têm contribuído para essa 
situação, entre as quais a concentração dos investidores 
privados nos sectores de bens não transaccionáveis, onde 
as condições de competitividade são mais favoráveis 
para eles. 

Para superar esses entraves, disse que o Governo ango-
lano valorizou em 2009 a moeda nacional (kwanza) em 
cerca de 30 porcento, promoveu o Crédito Agrícola de 
Campanha e de Investimento, bem como criou linhas 
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de financiamento à actividade comercial rural. 
Na óptica do vice-ministro do Comércio, o sector de 
distribuição alimentar do país estará, nos próximos 
anos, a altura de fomentar a produção interna, através 
da implementação gradual de redes de logísticas e de 
distribuição. 

O fórum Expansão”Sector Alimentar”enquadra-se no 
ciclo de conferências regularmente promovidas pelo 
semanário de actualidade económica Expansão e visou 
entender o estado actual do crescimento do sector de 
distribuição no mundo e analisar a realidade angolana. 

3.3  Malianos presos por venda de 
produtos expirados 
Semanário Factual
De 03 a 10 de Dezembro de 2011

A Polícia Económica (PE) apreendeu, na quarta-feira 
(30), no município do Sambizanga, em Luanda, dois 
cidadãos Malianos que se dedicavam ao co mércio de 
produtos fora do prazo de validade. Os jovens estran-
geiros, que respondem pelo nome de Mamado e de 
Ramadam, já se encontram a contas com a Polícia. 

Segundo relatos de citadinos, já há muito que os cidadãos 
Malianos efec tuam esta prática. Mamado e Ramadam 
afirmaram que sabiam que os produ tos tinham passado 
da da ta, mas, pelo facto de terem comprado grandes 
quantidades, resolveram comercializá-los a um preço 
simbólico. 
Dona Cati, moradora na rua Cidade de Deus, na 
comuna do Ngola Kiluanje, falou ao Factual que a filha 
padeceu de pro blemas respiratórios, devi do ao consumo 
de produ to expirado comercializa do no estabelecimento 
adjacente à sua casa per tencente aos Malianos. 
“Foi a primeira vez que a minha filha tomou o sumo 
(Azum) e começou a passar mal. Verifiquei a embala-
gem e dei conta que o sumo estava fora do prazo de uso”, 
fez saber. 
O Factual apurou que o pânico se espalhou pela vizi-
nhança quando a maioria das crianças estava a apresen-
tar sintomas de intoxicação, face ao pro duto expirado. 
Devido a esta situação, os citadinos tiveram de invadir 
a canti na onde puderam cons tatar mais produtos expi-
rados, situação que levou a vizinhança a accionar a PE. 
Ramadam, um dos proprietários detidos pela PE, falou 
que a intenção não foi de magoar as crianças e que 
assumia todos os danos causados pelo sumo (Azum). 
Dona Elisa, moradora da rua Cidade de Deus, contou 
ao semanário que os jovens Malianos já pra ticavam a 
venda de produ tos expirados há muito e que muitas 
pessoas não notavam. 
Numa ronda efectuada pelo Factual, foi possível notar 

factos idênticos em muitas cantinas a nível da cidade 
de Luanda, sobre tudo nas zonas peri-urbanas, onde são 
comercializados produtos expira dos. Esta prática tem 
sido desencadeada por cidadãos Malianos, con goleses e 
libaneses. 

Os moradores do município do Sambizanga apelaram 
à PE e ao INADEC, no sentido de se levar a cabo uma 
mega operação a nível da pro víncia de Luanda, para des-
mantelar esta prática considerada uma rede de vendedo-
res de produtos expirados. 

O semanário Factual reitera a intervenção ime diata da 
PE e do INADEC, face à quadra festiva que se avizinha. 

3.4  Mercados informais
 proliferem no Luena

Jornal de Angola
08 de Dezembro de 2011

Vender na rua é para as zungueiras a única forma de 
ganhar pão para o sustento das famílias. Do mingas 
Maria é mãe de dois fi lhos. Reside no Bairro Kapango, 
arredores da cidade do Luena. Ela tem consciência de 
que ven der na rua é um risco e constitui crime, mas 
as necessidades ob rigou-a enveredar por este tipo de 
actividade. 

Não vai para os mercados ofi ciais porque aí os produto-
res fazem melhores preços e fica sem clien tes. Quanto 
ao rendimento, Domin gas afirmou que”ganho pouco e 
tenho muito trabalho”. 
A única vantagem do negócio da zunga, é não ter sobras 
ao fim do dia. Para adquirir os produtos, Do mingas 
Maria levanta-se muito ce do e vai ao encontro dos 
campone ses para conseguir banana, man dioca, milho e 
outros produtos mui to procurados pelos clientes. 

Um cacho de banana é adquirido por 1.500 a 2.000 
Kwanzas, uma mandioca varia entre 50 e 100 Kwanzas 
ao passo que um quilo de ginguba custa 200 Kwanzas. 
Lutar para ter uma margem de lucro é um exercício 
que requer muitas contas para não perder o dinheiro 
investido. Al gumas zungueiras afirmam que o segredo 
do negócio da zunga resi de em mostrar aos clientes as 
no vidades:”convencemos o cliente com produtos raros 
de encontrar nos mercado oficiais”. 

A reportagem do Jornal de Ango la apurou que em muitos 
locais, a mandioca lidera a lista dos produtos mais pro-
curados. João Moisés, fun cionário público, afirmou que 
come todos os dias mandioca com ginguba, que as zun-
gueiras vendem no seu local de trabalho.
Ruas cheias de Zungueiras 
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Como mãe, Domingas Maria lamenta a sua ausência 
constante:”deixo os meus filhos muito cedo e só volta 
a vê-los à noite e eles devem compreender que é a única 
forma que a mãe encontrou para os sustentar”. A seme-
lhança das outras, Oliva Para atingir a clientela é preciso 
andar por todas as ruas da cidade o que requer muito 
sacrificio e muitas horas de marcha.
As ruas da cidade do Luena estão cheias de zungueiras. 
Umas levam bananas, que vendem três a 100 Kwanzas. 
Outras milho, mandioca, man gas que vendem, a preços 
ao alcan ce de todas as bolsas. A vida da Zungueiras é 
um sacrificio desde o ama nhecer até ao anoitecer. 
Atenta aos clientes e aos fiscais, a mulher Zungueiras é 
a mais astuta que existe. Foge das autoridades mas sem 
nunca perder de vista o seu próximo cliente. 
A semelhança das outras, Oliva Rosa, 26 anos, tem 
três filhos e o marido está desempregado. Ela ven de 
milho fresco e manga. Quando vai para a zunga, de 
manhã cedo, Oliva Rosa deixa os dois filhos mais cres-
cidos ao cuidado da vi zinha e leva consigo, às costas, o 
mais pequeno. Só volta a casa ao anoitecer.”Não cuido 
suficiente mente dos meus filhos porque os deixo muito 
cedo e só estão comi go apenas algumas horas da noi te”, 
disse Oliva Rosa. 

Histórias semelhantes 
Esperança Flora, uma jovem de 20 anos, entrou na 
batalha da zunga quando ficou grávida pela primeira 
vez:”os meus pais ficaram aborrecidos quando engra-
videi e por causa disso fui entregue ao moço que me 
engravidou, vivemos algum tempo, depois de termos 
outros dois filhos ele me abandonou”. 
Esperança Flora tem três filhos para sustentar. O sonho 
de um dia voltar a estudar está adiado devido ao peso 
que cai sobre ela: é mãe e pai ao mesmo tempo. 
A maioria das mulheres zungueiras tem histórias seme-
lhantes. O abandono por parte dos maridos e a fuga à 
paternidade são motivos do calvário destas mães que 
diariamen te lutam nas ruas do Luena para sus tentar as 
famílias. 
Quando está em causa a família, ninguém se lembra dos 
fiscais, que sempre atrapalham o negócio. 

3.5  Corridas às compras
Jornal A capital
08 de Janeiro de 2011

O consumismo, típico da época, forçou o nascimento de 
mui tas casas vocacionadas para a venda de cabazes, mas 
vai im pulsionando o surgimento de outras. Qualificadas 
ou não, o que elas querem mesmo é vender. Não importa 
se cumpram com as questões básicas de higiene sanitá-
ria, inspeccionadas pela Polícia Económica. 
Mas existem, de facto, outras que primam pela rigoro-

sidade, atendendo aos seus anos de experiência. Aqui 
está o exemplo da Pomobel, que se gaba de estar há 
mais de 15 anos no merca do. O seu director executivo 
adjunto, Eliseu Gomes, disse que a empresa, a cada ano, 
preocupa-se em oferecer uma inovação aos seus clientes, 
pois, como caracterizou,”estão cada vez mais exigentes”. 
Até aqueles que guar dam tudo para a última da hora. 
Comparado com o período igual do ano passado, 
segundo o empresário este 2011 está mais agitado, 
devido às inovações apresentadas ao público. Primeiro, 
exclui-se a categoria bronze e acrescentaram-se outras 
como o Es pecial, o Normal, o Clássico Ibérico, Cesto 
três andares e o Prateleira qua tro andares. Como disse, 
os novos mo delos,”já estão esgotados”, mas ainda assim 
não retiran1 o lugar do Gold, que é o primeiro da lista 
e o mais caro, por sinal. Esta tipologia de cabaz custa ao 
bolso do cliente, nada mais, nada me nos do que 424 mil 
e 537 kwanzas, en quanto que o mais barato fica por 49 
mil e 237 kwanzas. 

Entre particulares e empresas, estas últimas lideram a 
lista, porque têm a planificação anual. Habitualmente, 
o particular vai à busca do catálogo e regressa para 
casa tomando a decisão mais conveniente à última da 
hora.”Já a empresa precisa de facturas”. É, por isso, obri-
gada a cumprir um determi nado período.”Isto nos ajuda 
a traba lhar melhor”. 

Fora de cena? 
Pelo menos, é o que se constatou na visita às lojas da 
rede Nosso Super. Se nos anos anteriores, os trabalha-
dores podiam contar com este espaço, para fazer as 
suas compras de natal, por ser mais acessível este ano, 
os supermer cados da rede Presild são, decididamen te, 
actores fora de cena. 

3.6  Carlos Lopes narra em livro a 
acção dos táxis 
Jornal de Angola
08 de Dezembro de 2011

O professor universitário Carlos Lopes apre-
sentou terça-feira, na universidade Lusíada, em 
Luanda, a segunda edição do livro de inves tigação, 
intitulado”Candongueiros e Kupapatas. Acumulação, 
risco é sobrevivência da economia infor mal em Angola”. 
O autor disse que o livro é do ra mo das Ciências Sociais 
e carrega uma forte capacidade analítica, que mune o 
leitor de conhecimentos so bre a realidade dos agentes 
directos dos serviços de táxi, dos motoristas e passageiros. 
O autor referiu ser um produto cu jo trabalho de inves-
tigação foi co lectivo, que envolveu instituições e os pro-
prietários, cuja psicologia, so ciologia e economia são 
aspectos patentes nos textos.”Informa a so ciedade das 
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condições da actividade diária dos seus agentes directos 
e alerta de certa forma os órgãos de di reito sobre a neces-
sidade de se for malizar a actividade.”

O livro, produzido pela”Princi pia editora”, cuja pri-
meira edição foi apresentada em Portugal, tem 208 
páginas e contém três partes. A primeira fala sobre o 
enquadramen to da pesquisa, a segunda aborda a questão 
dos candongueiros e a ter ceira dos kupapatas. 
O livro tem gráficos explicati vos, tabelas e mapas, bem 
como fo tografias de táxis em vários locais durante a sua 
actividade diária. 

3.7  Chineses intesificam venda 
ambulante em Luanda
Jornal Continente
09 de Dezembro de 2011

tos em várias artérias da cidade capital do país, trans-
portando para fins comerciais diversos meios, entre 
medicamentos, produtos de bele za e afrodisíacos. Sabe 
Deus, com que qualidade, visto que a maior parte dos 
mesmos entram para o nosso país de forma camuflada, 
disfarçados de mer cadoria para construção civil, essas 
que estão ao abrigo de vários acordos existentes entre 
o Estado angolano e a China, para entrarem no nosso 
país, não estando sujeitos à algumas obriga ções alfande-
gárias, tendo em conta a gigantesca missão das obras de 
recon strução nacional que os amigos asiáti cos desenvol-
vem em todo o país. 

O grande senão surge pelo facto de ninguém poder 
medir ou prever as consequências que tais produtos 
vêem causando aos cidadãos comuns, sendo estes os 
maiores consumidores, muito menos, a quem pedir 
respon sabilidades em caso de danos à saúde ou mesmo 
de morte, como foi o caso de um administrador muni-
cipal da província de Malange, que morreu numa 
pensão por ter consumido uma dose exagerada de esti-
mulante sexual. A reportagem do CONTINENTE 
foi ao mercado dos Congolenses, onde encontrou uma 
cidadã chinesa que aparentava ter a idade a rondar 
en tre os vinte e vinte quatro anos a co mercializar vários 
medicamentos na arte exterior do mesmo. Num abrir 
e fechar de olhos, nos aproximamos dela, embora bas-
tante assustada e com os olhos sempre atentos a todos os 
la dos. Fomos perguntando os preços; a própria tomou 
a iniciativa e mostrou -nos primeiro uma caixinha com 
o nome de Maxman, contendo duas lâminas de dez 
cápsulas cada e expli cou dizendo que”isso é muito bom 
para os homens, tomas uma cápsula e depois de trinta 
minutos estás pronto para fazer sexo durante cinco dias 
sem parar”. De seguida pegou numa outra com o nome 
de Kangroon, que por si só, segundo as indicações que 

pudem os ler, cura mais de dez enfermidades, entre as 
quais, a hipertensão, doenças respiratórias, fadiga, entre 
outras. No mesmo local ouvimos alguns popula res que 
já adquiriram medicamentos comercializados por chi-
neses, sendo uma delas a Dona Antónia que, se gundo 
ela, sentia dores quase por todo corpo e foi aconselhada 
por uma ami ga a medicar-se com produtos chine ses.”Fui 
nesses chineses que zungam com medicamentos, expli-
quei o que sentia e venderam-me um chá, tomei só assim 
sem nenhuma receita, o que estava a me complicar é 
que as recei tas que acompanham esses medica mentos, 
só vem em língua chinesa, e assim não dá, mas senti-me 
melhor”, explicou. Se está comprovado que os medica-
mentos chineses são eficazes na cura de muitas enfermi-
dades, seria bom que as autoridades competentes tomas-
sem medidas no sentido de reg ular a comercialização de 
produtos tão sensíveis como os medicamentos, que em 
nenhum país civilizado é comer cializado na rua, mas 
sim nas farmá cias.

3.8  Montagem ganha terreno
Jornal O PAÍS
09 de Dezembro de 2011

Os vendedores de peças de geradores do mercado dos 
Correios, no bairro Golfe 1, município do Kilamba 
Kiaxi, em Luanda, estão a conquistar a clientela 
interessa da em adquirir uma fonte alternativa de energia 
eléctrica, nestas vésperas da quadra festiva. 

A aderência das pessoas àquela que é considerada a maior 
praça de motores do pais deve-se ao facto de os acessó-
rios custarem barato, para além da dis ponibilidade de 
um grupo de volun tários para o trabalho de montagem, 
conforme garantiu Joaquim Figueira, um dos vendedo-
res mais antigos ven dedores de peças. 

“Aqui é o sítio onde a preocupação do cliente pode ser 
resolvida em pouco tempo, porque comprando peça a 
peça pode, através dos miúdos que mon tam, sair daqui 
com o gerador comple to”, garantiu, esclarecendo que 
tanto a parte eléctrica, como a parte mecânica do motor 
está sempre disponível para o gosto do freguês. 

Em jeito de estimativa, Joaquim Fi gueira calculou que 
um aparelho de marca Astra do tipo 3700 pode custar 
menos de 15 mil, em detrimento dos 26 mil Kwanzas 
actuais praticados nos ar mazéns do Hoji -Ya - Henda, 
incluindo a sua montagem pode custar apenas. 

Na ocasião, o comerciante apontou com o dedo em riste 
para um bloco da parte mecânica orçado em 2S mil 
Kwanzas. Logo a seguir, explicou que a peça constituí, 
por si só, meio motor, ou seja, a secção mais importante 
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de um gerador que está ser vendido actu almente por 80 
mil Kwanzas. 

A modalidade de venda facilita tam bém aqueles que têm 
um gerador ava riado que, ao invés de comprarem ou tro, 
podem apenas adquirir o acessório que estragou e pagar 
a sua reparação, segundo disse Joaquim Figueira, para o 
quem a deslocação dos montadores à casa do comprador 
não representa nenhum incómodo. 

Há vários anos nos Correios, o ho mem que começou a 
vender acessórios da apelidada marca fofandó, passando 
pelas Elemax, disse que, hoje em dia, as pessoas procu-
ram mais partes de Astra Corea, uma referência que, em 
sua opinião, já conquistou o mercado. 
Valendo-se da experiência que leva há mais de uma 
década na venda de peças, o negociante de 33 anos de 
idade aconselhou os utilizadores de gerado res a terem 
muito cuidado com o nível de combustível no motor. 
“Nós recomendamos que se ponha óleo ao nível normal, 
porque quando faltar este combustível no motor, algu-
mas peças podem partir”, aconselhou, chamando a 
atenção para não se mexer à toa na parte eléctrica, por 
ser a mais delicada de todas. 

À pergunta sobre a falta de confiança por parte de alguns 
clientes, que prefe rem levar as peças para casa, Joaquim 
Figueira, respondeu dizendo que o cliente é livre de soli-
citar ou não os ser viços dos operadores do mercado. 
Mas chamou a atenção aos que op tam por confiar a 
montagem das peças de geradores aos seus colabo-
radores e a outros jovens com ocupações do gé nero 
para obedecerem às referências dos acessórios, porque, 
muitas vezes, as coisas só saem mal devido à teimosia 
dos compradores. 
“Eu já vi um indivíduo que resistiu à compra de juntas 
para associar as par tes do depósito do óleo, tendo obri-
gado os montadores a adaptarem um corte no pacote de 
sumo Compal, para com pensar a falta.
 
Qualidade do combustível é deter minante 
A maior parte dos concertadores de geradores abordados 
por este jornal foi unânime em afirmar que a qualidade 
do combustível é determinante na ma nutenção e con-
servação dos aparelhos que geram energia eléctrica. 
Para eles, depois de desmontar o motor, é fácil constatar 
que certa ava ria foi provocada pelo uso do chamado óleo 
avulso, isto é, o que é retirado de seus recipientes origi-
nais para ser ven dido de qualquer forma. 
Entre as avarias citadas pelos téc nicos, como Matanta 
Hemique Moderaux Cazenga, constam as que têm a ver 
com radiador, válvula, bloco e cambota, para além de 
bobina e da placa. 

Na altura em que prestava declara ções à nossa repor-

tagem os seus tra balhadores substituíam a cambota de 
um motor Elemax, em cujo óleo 30 se notou a adição de 
uma substância estranha, com grãos sólidos. 
Para perceber sobre as manobras dos vendedores do 
referido tipo de combustível, O PAÍS dirigiu-se a 
al guns postos de venda informal com um voluntário 
do mercado dos Cor reios entendido no assunto. Como 
era de se esperar, as pessoas que praticam esta activi-
dade negaram a possibilidade de se adicionar qual quer 
líquido parecido ao óleo 30 ou 40. 
Mas o mecânico que guiava a nos sa equipa de reporta-
gem comprou um recipiente de óleo 30 original, outro 
de ocasião e despejou um pou co de cada frasco, para 
depois cha mar a atenção dos presentes para a diferença 
das duas substâncias. 

O conteúdo do bidão original apresentava-se mais claro 
do que o do frasco de água mineral, uma situ ação que 
começou a provocar aglo meração de pessoas curiosas. 
Profundamente comprometidas com a revelação, as 
vendedeiras jus tificaram a diferença notada como con-
sequência da desigual natureza dos dois recipientes. 

3.9  Produtos do campo 
 aguardam por compradores 

Jornal de Angola
09 de Dezembro de 2011

Apoiada numa bengala, bacia à cabeça com a enxada, 
catana, cabaça de água e sementes, Lemba Bernardo, 80 
anos, caminha em direcção à lavra situada nas margens 
do rio Kwanza. A ida de não a de continuar a cultivar a 
ferra. 
Os camponeses têm boas colhei tas mas de pouco lhes 
servem porque c”produtos acabam por se estragar nas 
lavras por falta de transportes.”Temos muita vontade de 
trabalhar a terra mas o que ganhamos é quase nada”diz 
avó Lemba. 
“Os produtos estragam-se no cam po por falta de esco-
amento para os grandes mercados de Luanda”, dis se. 
Esta opinião é compartilhada por Domingas Sebastião 
Jaime. 
Os camponeses que conseguem transporte, levam os 
seus produtos para os principais mercados de Luanda, 
como Asa Branca, Kicolo e Quilómetro 30. 
Inácio Bartolomeu Manuel, so ba da região de 
Kaquengue, reco nheceu o progresso que o sector da 
saúde está a alcançar no atendi mento as populações. 
Mas o posto ínédico necessita de uma ambu lância para 
transportar os doentes em estado grave. 
“Quando uma pessoa está doen te, os familiares são 
obrigados a alu gar motorizadas até Maria Teresa onde 
apanham táxi até à Vila de Catete”, disse.
O soba da região sublinhou que a população de 
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Kaquengue precisa de mais crédito de campanha para 
o fomento da actividade agrícola.”Os camponeses que 
ainda não es tão organizados em associação precisam 
de se organizar para benefi ciarem de apoios dos bancos 
co merciais”, disse. 

Inácio Bartolomeu Manuel pediu ao Governo Provincial 
de Luanda, para reabilitar a estrada de Kakulo Kahango 
por servir uma grande zo na agrícola. Acrescentou que 
as estradas estão péssimas e necessi tam de interven-
ção urgente para facilitar o escoamento dos produ-
tos.”Precisamos de autocarros pa ra o transporte da 
população e das mercadorias”, disse. 

As grandes preocupações 
O administrador comunal de Kakulo Kahango Armando 
Costa, disse ao Jornal de Angola que os grandes proble-
mas da população são a falta de água canalizada, energia 
eléctri ca e a má qualidade da estrada. 
Acrescentou que a reabilitação da estrada secundária que 
liga a se de da comuna à Estrada Nacional 230 é uma 
obra de âmbito nacional. 

As autoridades da comuna elabo raram um projecto 
que entregaram à Administração Municipal do Icolo 
Bengo que por sua vez o encami nhou para as estruturas 
provinciais.”Estamos a aguardar pela execução das obras 
de reabilitação da estrada que liga a sede comunal a 
Maria Teresa, numa extensão de 28 quiló metros”, disse 
Armando Costa. 
Agricultura e pesca são as duas principais actividades da 
popula ção da comuna. 
Armando Costa que os agriculto res estão preocupados 
com o es coamento da batata-doce, milho, quiabo, feijão 
e tomate. 
Reconheceu que muitos produtos acabam por se estra-
gar no campo por falta de transportes -e devido à má 
qualidade da estrada.”O troço que liga Kaquengue a 
Maria Teresa tem uma extensão de 28 quilómetros em 
terra batida e os taxistas só apare cem às terças e sextas-
-feiras por isso muitos produtos apodrecem nas la vras”, 
disse Armando Costa. 
O administrador comunal referiu que agricultura 
desenvolvida, na zona é de subsistência mas neste 
ano agrícola os camponeses du plicaram a produção, 
porque re ceberam enxadas, catanas, limas e sementes 
de qualidade.”Com os meios recebidos, a produção de 
alimentos duplicou na região”, dis se Armando Costa, 
que pediu às uni dades hospitalares militares, insti-
tuições com refeitórios, creches e lares de estudantes 
para compra rem a produção dos camponeses da região. 
Armando Costa encorajou os pro dutores a aumentarem 
as suas áreas de cultivo para fortalecer e desen volver a 
produção. 
Quanto à pesca, o administrador comunal de Kakulo 

Kahango disse que os pescadores estão organiza dos 
em associações para beneficia rem num futuro breve de 
materiais para a pesca artesanal. 

Acrescentou que a pesca é feita nas lagoas ao longo dos 
rios Kwanza e Lwei.”Os pescadores da re gião necessitam 
de canoas a motor, anzóis, redes, sal e combustíveis para 
o seu normal funcionamento”, disse Armando Costa. 
O cacusso e o bagre são as espécies mais captu rados. 
O sector da saúde na comuna está a melhorar e recen-
temente a Liga Africana faz a oferta de lotes de medi-
camentos pela. Kakulo Kahango dispõe de um posto 
médico e um posto de socorros. 

Quanto ao sector da educação a comuna tem três escolas 
com seis salas cada e seis professores. A fal ta de energia 
eléctrica e de um siste ma de captação e tratamento de 
água preocupa as autoridades e a popula ção de Kakulo 
Kahango, que cla mam por uma solução das autorida des 
competentes. 

3.10  População espanca 
 “batuqueiro”até a morte

Semanário o indepemdente
10 de Dezembro de 2011

Um dos elementos do grupo de”batuqueiros”, até agora 
não identificado, foi pego pela po pulação quando tentava 
meter-se em fuga no decorrer de um assalto ocor rido no 
mercado dos Kwanzas na sex ta-feira, 27, de Novembro 
por volta das 15 horas.
 
Segundo pudemos apurar no local o grupo já tinha efec-
tuado vários as saltos a mão armada nas redondezas e 
estavam munidos todos de pistolas AKM e faziam-se 
transportar por uma carrinha de marca Toyota cabine 
du pla. 
Foi no mercado dos Kwanzas on de os mesmos, segundo 
pudemos apurar, desceram secretamente e colo caram os 
vários táxis tas a quem con seguiram com, sucesso tirar o 
din heiro de mais de cinco Hiaces que aí lotavam. 
Logo a seguir, os mesmos, já com algum tumulto, 
caminharam em di recção a porta principal do mercado 
para levar o dinheiro das”kinguilas”que aí labutam. 
Dispararam vários ti ros para afugentar a população e 
ar ranjaram formas de meterem-se em fuga. 
Entretanto, foi durante a fuga que um dos quatro batu-
queiros entrou dentro do processo de peixe sem se aper-
ceber que aí não tinha saída. Logo a seguir um grupo de 
populares que vendem naquele mercado seguiram  no e 
cercaram-no. Uma fonte que tes temunhou o incidente 
explicou que durante aquele momento todos fica ram 
firmes e só queriam ver a cara do meliante.
Populares não caem no disfarce 
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A fonte conta que passado alguns segundos, um grupo de 
vendedores entraram para o processo para pega- lo mas já 
vinha com ar de assustado e comas mão no ar, fazendo 
parecer que era uma vítima e que o verdadeiro me liante 
estava lá dentro e feito alguns reféns. Mas os popula-
res não caíram na”conversa”e de imediato começa ram a 
espanca-lo sem piedade. Ao que pudemos ouvir da fonte, 
todos que riam bater no meliante que, tentava negar que 
era um dos membros da quela quadrilha.

Policia chega atrasada
A fonte explica que quando a po lícia da terceira divisão 
do Cazenga chegou ao local, já o cidadão mal respi rava 
e que acabou por sucumbir mi nutos depois de ter sido 
posto no carro da polícia. 

3.11   Vendedoras são violadas nos 
mercados
Semanário Factual 
De 10 a 17 de Dezembro de 2011

Segundo fonte, a situação está a preocupar a vizinhança 
dos mercados e, consequente mente, a limitar vende-
doras ambulantes que voltam cedo a casa, com medo, 
dado que, no dia 23 de Novembro, uma”zungueiras”foi 
encontrada des maiada por detrás de um armazém, por 
volta das 19 horas. 
A jovem, de nome Joana Una, de 26 anos, mãe de dois 
filhos, foi socorrida pelos seguranças das empre sas e 
lojas situadas no mesmo perímetro. 

Joana Una, que se recusou a dar informações ao Factual, 
afirmou temer que está infectada pelas doenças sexu-
almente ttansrnissíve1s. Ela perdeu, na noite de 23 de 
Novem bro, cinco mil kwanzas, produtos de venda e o 
seu telemóvel. 

De acordo com o cor po de segurança, tudo aconte-
ceu muito rápido, pois não houve possibili dades de ela 
chamar por socorro. 

“Os assaltos nestas áreas têm terminado com violações 
às senhoras e es pancamento por parte de jovens, mer-
cantes e não só. Os moradores dizem nada poder fazer 
senão a inter venção da Polícia, dado que se aproxima a 
quadra festiva”, frisou. 

Paulino Sicato, taxista, diz ser uma prática, nos últimos 
dias, de jovens des conhecidos assaltarem e violarem as 
senhoras que tardam em abandonar o mercado do Asa 
Branca. 
“Os rapazes, de 18 a 20 anos de idade, assaltam à mão 
armada e fogem para o interior dos bairros Mãe Preta e 
Patrício, ou em ditecção à 7a avenida”, fez saber. 

Os moradores acu sam a falta de policia mento durante o 
dia, pois a falta de luz eléctri ca está a fomentar a prática 
de assaltos e vio lações nos bairros. 

No discurso sobre o Estado da Nação, pro ferido no 
dia 18 de Ou tubro, o presidente da República, José 
Eduardo dos Santos, referiu que”o desafio de reduzir a 
zero o défice de energia eléctrica no País tem em curso 
a reabilitação das barragens do Gove, das Mabubas, de 
Lomaum e de Cambambe I, a ser concluída em 2012. 
Es ses empreendimentos se rão responsáveis por adi cionar 
295,6 megawatts ao sistema energético. 

“Com vista a melhorar a sua situação, serão tam bém 
instaladas centrais térmicas de geração de ener gia em 
2011 e em 2012, em Cabinda, em Luanda, no Dundo, 
no Lubango, no Namibe, em Menongue, em Ondjiva, 
do Huambo e em Benguela”, adiantou, na altura, José 
Eduardo dos Santos. 

Mas, até hoje, muitas artérias continuam ofus cadas pela 
ineficiente dis tribuição da luz eléctrica. 
Francisco Bussulo 

3.12  Ambulantes apagam validade de 
produtos
Semanário Factual
De 10 a 17 de Dezembro de 2011

Essa adulteração acontece no seio de ambulantes, nos 
municípios de Viam, do Cazenga, do Sambizanga e de 
Cacuaco, cujos pro dutos perdem validade dentro de 
dias. 

O Factual constatou tal realidade nos mercados do Asa 
Branca, do Kikolo, dos Kwanzas, do Hoji-Ya-Henda, 
do”Arreiou”e nos arredores do Cine São Paulo, no 
município do Sambizanga, locais de maior afluência e 
concen tração de cidadãos que se dedicam à venda infor-
mal de produtos domésticos. 
A situação está a deixar agastados os clientes e o corpo 
fiscal da Direcção Provincial dos Mercados e Feiras de 
Luanda. Os clien tes, através das reclama ções, escritas 
e telefónicas, deram a conhecer à Di recção Fiscal dos 
Mer cados e ao Instituto Nacio nal de Defesa do Con-
sumidor (INADEC, mas o silêncio foi a única res posta. 
Simão Augusto, de 20 anos, vendedor ambulante no São 
Paulo, fez saber ao Factual que a adulteração da data de 
fabrico nos rótulos das embalagens de alguns produtos 
domésticos não é da responsabilidade dos ambulantes, 
mas das lojas que vendem, a grosso, os seus produtos aos 
mais diversos revendedores. 
O Factual deslocou-se ao Hoji-ya-Henda, no Cazenga, 
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e a algumas ruas de Viana, de Cacuaco, do Sambizanga 
e do Cazenga, que concentram armazéns de venda de 
produtos, cujo destino para a revenda são os mercados 
do Asa Bran ca, dos Kwanzas, de Kikolo e de São Paulo. 
Nestes locais, o Factual constatou que produtos partem 
das lojas sem rotu lagem e outros com rótu los de caduci-
dade quase fosca, impossibilitando, deste modo, a verifi-
cação da autenticidade dos pro dutos aos clientes.
 
Os responsáveis destes armazéns, Malianos, sene galeses, 
congoleses e ivoirenses, informaram ao Factual que, por 
conser vação dos produtos em alta temperatura, como 
chouriço, carne e sumos, com a penetração da poei ra 
perdem a cor das suas embalagens, transforman do-as 
foscas e quase in visíveis. 

“Que nenhum produto foi forjado a partir do seu 
rótulo”, vincaram. 

De acordo com a Lei de Defesa do Consumidor, no seu 
art. 6°, ponto 1,”os bens e serviços colocados no mercado 
de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança 
dos consumidores, excepto os considerados normais e 
previsíveis em decorrência da sua natureza e fruição, 
obrigando-se os fornece dores, em qualquer hipó tese, 
a dar as informações necessárias e adequadas a seu 
respeito”. 

Diante desta situação, os consumidores questio nam a 
reparação dos da nos, caso venham a con trair uma ano-
malia vocal, gástrica ou intestinal, uma vez que muitos 
armazéns não possuem direito de comercialização ao 
públi co. 

O INADEC diz des conhecer esta realidade, mas pensa 
tomar medidas, penalizando os seus pre varicadores. 

3.13  Demolição dos Kwanzas
Jornal AGORA
10 de Dezembro de 2011

A demolição do merca do dos Kwanzas, no Cazenga, 
está a preocupar os vendedores e as famí lias que têm 
nele o ganha-pão. 

Uns preferem manter-se em casa enquanto outros passa-
ram a comercializar os produtos na via pública, dificul-
tando as obras de reabilitação da estrada entre a refinaria 
e os armazéns da Arosfran. 

Domingas Tussamba, 44 anos, vendedora há mais de 
oito no mercado, lamentou ao AGO RA o facto de nada 
poder fazer depois de partirem a sua banca da. 
“Vendia para sustentar os fi lhos, mas destruíram a 

barraca, tornando a minha vida mais complicada, mas 
prefiro aguar dar em casa por melhores dias”, contou. 
A administração municipal defende que a praça era um 
lo cal de muita confusão e impossi bilitava a circulação de 
carros, motorizadas e peões. 

Já foi demolida uma nave de salojando 45 vendedores 
que se rão realojados depois da construção de uma nova 
feira nas imediações da antiga, se gundo o administrador 
Tany Narciso. Quando esta será ergui da, não se sabe ao 
certo.

3.14  Os homens das lagoas
 pescadores artesanais lutam 
 contra os jacarés

Jornal de Angola
11 de Dezembro de 2011

Manuel dos santos, 57 anos, vive na aldeia Kiombe, a 20 
quilómetros de Massangano (Cambambe). A sua prin-
cipal fon te de rendimento é a pesca na lagoa. Sempre 
que vai à lagoa pesca 250 a 350 cacussos:”a centena do 
cacusso custa 800 Kwanzas”, diz o pescador. Daniel 
Alberto, 30 anos, e Artur Ar lindo, 17,’ também pescam 
na lagoa de Kiombe. Os rendimentos são baixos mas dão 
para sustentar a família.”Ga nhamos pouco porque os 
lucros são a dividir com o condutor da canoa e o aluguer 
da rede”, diz Daniel Alberto. Artur Arlindo começou na 
faina da pesca aos seis anos. Sabe tudo sobre a sua profis-
são. E também sabe que as redes duram pouco tempo:”o 
jacaré come o peixe que encontra capturado e às vezes 
engole pedaços da própria rede”. Quando o jacaré ataca, 
as redes ficam estragadas e é preciso fazer re mendos. Ao 
fim de poucos meses são necessárias redes novas. 

Cada um vive da sua canoa, escavada num tronco. Os 
artesãos que fabri cam canoas cobram por cada uma dez 
mil kwanzas. Manuel dos Santos, so ba e coordenador 
do grupo de pes cadores de Kiombe, disse que o ideal era 
adquirir canoas industriais que mesmo sem motor per-
mitem levar de uma vez três equipas. Das 11 ne cessárias, 
na aldeia só existe uma canoa industrial. 

Na margem da lagoa, encravado nas montanhas, situase 
um bairro habi tado por 45 pescadores e as suas famí-
lias. O peixe que sobra é salgado ou fumado e depois 
vendido. Mas a maioria dos clientes procura peixe fresco 
da lagoa.

António Sebastião, pescador da al deia, vai para a lagoa 
enquanto a mu lher, Santa Domingos, escala e salga o 
peixe.”Em condições normais, a seca do cacusso esca-
lado demora um dia e a seca do picado, três dias. Vendo 
a centena do cacusso seco a mil kwanzas, a 900 a centena 
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do picado e 1.200 kwanzas o peixe fumado”, diz Santa 
Domingos. 

O bagre é uma variedade abundante na lagoa do 
Kiombe. Daniel Alberto diz que a captura desta espécie 
é difícil por que o bagre anda isolado, ao contrário do 
cacusso que vive em cardume. 

3.15  Candongueiros são os principais 
causadores do caos no trânsito 
automóvel em Luanda
Jornal de Angola
13 de Dezembro de 2011

A circulação de viaturas na ci dade de Luanda regis-
tou nos úl timos oito anos inúmeras dificul dades. O 
aumento de veículos e o mau estado de algumas vias são 
apontados como as princi pais causas. A prática leva a 
con cluir que também há problemas de ordem organiza-
tiva e regras que ao serem sistematicamente atropeladas 
concorrem para en garrafar o trânsito. 

São sete horas da manhã. O mo vimento na estrada de 
Catete, no sentido de Viana para a Baixa de Luanda, é 
notório. Ana Samuel, funcionária pública, trabalha na 
zona da Sagrada Família. 

O seu dia começou às seis e meia da manhã, altura em 
que dei xa o filho na creche. O”corre-cor re”é habitual no 
quotidiano da en fermeira Ana. 
A desorganização do trânsito é a principal causa dos 
engarrafa mentos, diz Ana Samuel, que la menta a falta 
de educação e de éti ca por parte de muitos utentes da via 
pública. Ana Samuel aponta os taxistas como estando 
no topo dos prevaricadores. 

No percurso Viana-Luanda as paragens dos candon-
gueiros são motivo de engarrafamento. Tudo começa na 
travessia área da vila, exactamente na estação do com-
boio, seguindo-se as paragens do Incutal, Estalagem, 
Robaldina, Grafanil Bar, desvio da Asa Branca e por 
aí fora. 
Nestes pontos, os candongueiros param uns ao lado dos 
outros”es treitando”a via. O taxista Jorge Bandua, que 
faz o percurso Estala gem/Congolenses, lamenta o facto 
das pessoas não entenderem a vida dos candongueiros. 
Nas paragens de autocarros e candongueiros, a origem 
do engar rafamento são os peões. Em locais com traves-
sias aéreas, como por exemplo na Vila de Viana e nos 
Congolenses, muitos peões abdi cam da ponte e prefe-
rem atravessar a via enfrentando todos os perigos. 
A reportagem do Jornal de An gola constatou que, outro 
factor que dá origem aos engarrafamen tos tem a ver com 
os vendedores ambulantes que ficam exactamente no 

meio da via sobretudo em locais congestionados. 
Os automobilistas dificilmente escapam 
da”armadilha”dos ven dedores e volta e meia param, 
em muitos casos, no meio da via, para adquirir um ou 
outro produto dos vários que os jovens vendem. Ri cardo 
Djamba, vendedor ambulante na Estalagem, reconhece 
o perigo que corre sobretudo por parte dos motociclistas 
que passam a grandes velocidades entre as viaturas. 
Para o jovem zungueiro, todo o cuidado é pouco. Ao 
Jornal de Angola afirmou que, nesse tipo de negócio, é 
preciso prestar atenção às chamadas do cliente, porque 
os motociclistas”são os que menos nos respeitam e os 
que mais nos atropelam”. 

Travessia de peões 
As regras no espaço reservado à travessia de peões têm 
sido siste maticamente violadas. Os automo bilistas, regra 
geral, param exacta mente na travessia de peões. 
Os taxistas abusam, é nas passa deiras 
que”embarcam”ou”de sembarcam”passageiros. O auto-
mobilista Outra irregularidade nas passadeiras tem a ver 
com os ven dedores e clientes que permanecem paradas 
na travessia de peões a fazer os seus negócios. 

A permanência de veículos ava riados durante muitas 
horas e em muitos casos sem serem devida mente sina-
lizados concorre, tam bém, para o surgimento de engar-
rafamentos. Veículos longos, com particular realce para 
os autocar ros de transportes públicos, que devido à sua 
dimensão não podem facilmente ser empurrados para a 
berma, criam frequentemente transtornos à via pública. 
Os roboteiros presentes em cada paragem de candon-
gueiro constituem causas de engarrafamentos

O problema da chuva 
A chuva não tem caldo com fre quência em Luanda, mas 
quando aparece é sempre razão para in quietações. As vias 
secundárias estão em mau estado e não permi tem uma 
circulação rodoviária fluida, originando engarrafamen-
tos. O ambientalista Armando Manuel diz que é preciso 
dotar Luanda de condições uma rede de esgotos eficaz, 
para escoar a água da chuva. 

Só com uma rede eficaz de sa neamento básico é possí-
vel aca bar com as inundações e com os danos causados 
pelas enxurradas na rede viária. 

3.16  Programa”Táxi Jovem”arranca no 
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próximo ano
Jornal de Angola
15 de Dezembro de 2011 

Um programa denominado”Tá xi Jovem”vai ser imple-
mentado em 2012 nas 18 províncias, anun ciou ontem, 
em Luanda, o direc tor nacional dos Transportes 
Rodoviários. 
Em declarações à Angop, Freitas Neto explicou que o 
programa con siste na mobilização de entidades públi-
cas e privadas e na prestação de apoio institucional, com 
vista à constituição de cooperativas de táxi, a fim de 
facilitar, de modo organizado, a adesão dos jovens ao 
projecto. 

“O programa tem como objecti vo a criação de mais 
oportunidades de emprego à juventude”, subli nhou 
Freitas Neto. A iniciativa do Ministério dos Transportes, 
acres centou, vai ser materializada em parceria com o 
Ministério da Juventude e Desportos. 

O projecto, segundo Freitas Ne to, é destinado a um 
estrato social que carece de atenção e apoio parti cular 
e está inserido nas acções do Executivo no sentido de 
aumentar a oferta de postos de trabalho e a melhoria da 
prestação dos serviços aos cidadãos. 

Freitas Neto referiu que as coo perativas de táxi vão 
prestar um serviço público com taxímetro. O alto fun-
cionário do Ministério dos Transportes sublinhou que 
o sector vai, igualmente, reforçar a obriga ção, em 2012, 
da inspecção perió dica das viaturas, em parceria com a 
Polícia Nacional.

“O carro em circulação tem de estar sujeito à inspecção 
técnica re gular e o cumprimento desta obri gação legal 
é incentivo para a redu ção de acidentes nas estradas, 
para a preservação da vida e a qualidade do ambiente”, 
sustentou. 

3.17  Venda ambulante preocupa 
governador 
Jornal de Angola
17 de Dezembro de 2011

O Governador da província de Luanda, Bento Bento, 
esteve ontem na comuna do Bairro Operário, do muni-
cípio do Sambizanga, para se inteirar da situação do 
saneamento básico e da venda ambulante. 
Bento Bento verificou as obras de reabilitação da rede do 
sanea mento básico na Rua Sebastião Desta Vez e Moda 
Jovem, Avenida dos Combatentes e mercado de São 
Paulo. O Governador consta tou a existência de muitos 
vendedo res ambulantes a ocuparem passeios inteiros. 

Bento Bento trocou im pressões com os vendedores, 
aos quais transmitiu o seu desejo de ver a cidade cada 
vez mais limpa. Acon selhou-os a manter a limpeza dos 
lo cais públicos e a evitar o amontoa mento de produtos 
nos passeios. Os vendedores manifestaram a ne cessidade 
haver de mais merca dos na cidade. 
Durante a visita, o Governador e presidente da Comissão 
Admi nistrativa de Luanda, José Tavares Ferreira, tro-
caram ideias sobre a solução dos problemas considera-
dos”muito preocupantes”. 

Nas principais vias rodoviárias do Sambizanga, nomea-
damente as avenidas dos Combatentes e Cóne go Manuel 
das Neves e nas imedia ções do mercado de São Paulo, 
são vendidos, nos passeios, bens ali mentares, além de 
roupa e calçado provenientes do Brasil, China e Congo 
Brazaville. Esta actividade produz enormes quantidades 
de li xo e provoca dificuldades na circu lação das pessoas 
e viaturas. 

3.18  Novo mercado municipal aberto na 
vila da Humpata 
Jornal de Angola
17 de Dezembro de 2011

Mais de 300 vendedores infor mais da vila da Tamana, 
no muni cípio da Humpata, 22 quilóme tros a oeste da 
cidade do Luban go, vão ser acolhidos no novo mercado 
municipal, aberto na úl tima quarta-feira. 
A infra-estrutura possui um posto de socorro, posto 
policial, talho, peixaria, salsicharia, padaria, arma zéns, 
seis lojas, gabinete adminis trativo, parque de estaciona-
mento para 700 viaturas, latrinas, espaço para a insta-
lação de duas agências bancárias e outras dependências. 
Cerca de 78 milhões de kwanzas foram empregues na 
construção do mercado, em mais uma acção do pro-
grama municipal integrado de desenvolvimento rural e 
com bate à fome e pobreza. As obras fo ram realizadas 
pela empresa de construção civil Socigest. 

O encarregado de obras, Miguel António, revelou que 
estiveram en volvidos 60 trabalhadores, entre engenhei-
ros de construção civil, pedreiros, electricistas, canaliza-
dores e pintores. 

Beneficia rios satisfeitos 
Os beneficiários estão satisfeitos com a construção e 
abertura ao pú blico do empreendimento, por li vrar os 
feirantes e clientes da expo sição ao ar livre. 

Ana Maria, vendedora de hortíco las, afirmou que 
no antigo mercado os produtos eram expostos ao sol, 
o que contribuía para a sua má conser vação.”Os pro-
dutos como a maçã, pêra, abacate, manga e hortaliças 
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es tragavam-se depressa”, notou. 
“A venda de produtos ao ar livre tem prejuízos para 
a saúde das pes soas”, reconheceu Ana Maria, acres-
centando que agora cada utente tem um bom espaço 
para desenvolver a sua actividade. 
Além disso, existe ainda uma área adjacente ao mercado 
destinada à sua expansão, para acolher todos os vende-
dores do antigo merca do paralelo. 
A administradora municipal da Humpata, Maria do 
Céu, disse que o novo mercado confere maior dig nidade 
aos vendedores e comprado res, mas referiu que o antigo 
merca do paralelo ainda é uma referência para os clientes 
de outras provín cias, como Luanda, Namibe, Ben guela, 
Huambo, sobretudo devido à abundância de fruta, hor-
taliças e ou tros produtos do campo. 

Maria do Céu sublinhou que o município recebeu 214 
milhões de kwanzas, no quadro do programa de desen-
volvimento rural e de combate à fome e pobreza, que 
estão a ser a aplicados na construção de mais postos de 
saúde, escolas e reabilita ção de vias terciárias, para per-
mitir maior mobilidade nas trocas comer ciais entre o 
campo e a cidade. 

A responsável acrescentou que vão continuar a trabalhar 
para que os recursos sejam empregues com”rigor”em 
todas as localidades. 

3.19  Subida de preços preocupa 
consumidores enquanto Inadec 
incentiva denuncias
Jornal de Economia e Finanças
20 de Dezembro de 2011

A azáfama dos peões que acor rem de um lado para 
outro, qual formigas em plena labu ta no formigueiro, é 
a imagem marcante nos mercados infor mais e armazéns 
de referência na periferia da cidade de Lu anda, nos dias 
que antecedem a comemoração do Natal. 

Na diversidade de rostos e vestuário dos transeuntes, o 
único aspecto comum é a preocupação pela possibili dade 
de aumento dos pre ços dos produtos básicos, sobretudo 
daqueles que são necessários para uma come moração 
condigna do dia de Natal e Ano Novo. 

Duas semanas antes do Natal, a nossa equipa de 
re portagem deslocou-se aos mercados paralelos a 
fim de avaliar os níveis de preços e expectativas dos 
consumi dores. 

“Nessa altura do ano (Dezembro) os preços sobem”, 
afirmou Rosalina Bange, 26 anos, meio sorridente e 
sim pática, mas que não se deixou fotografar.”Por isso 

estou a prevenir-me agora, antes que tudo fique mais 
caro”, disse ao ser abordada pela nossa re portagem 
na avenida Cónego Manuel das Neves, no S. Pau lo, 
vulgo”arreou-arreou”. 
Enquanto consumidores te mem por uma eventual 
subida de preços, os vendedores am bulantes regozijam-
-se e tiram proveito da situação. Tal é o caso de Zeferino 
Chimbele, 24 anos, que no mês de Outubro investiu 
todo o seu capital para comprar árvores de Natal, e 
outros adereços para a quadra festiva a preços baixos.
 
Há poucos dias do Natal 
Zeferino aproveita a grande demanda para facturar 
o do bro ou o triplo do habitual.”Comprei quando os 
preços estavam baixos, agora estou a revender mais 
caro”revelou, para mais adiante acrescen tar que antes 
facturava em méd1a Kz 2.000 por dia com a venda 
de vassouras.”Agora, consigo mais de Kz 5.000 por 
dia”disse satisfeito. 

Preços tendem a subir 
A nossa reportagem constatou uma relativa estabili-
dade de preços, embora com tendên cia para aumento. 
Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, o nível 
geral do Índice de Preços no Consumidor (IPC) da 
cidade de Luanda registou uma variação de apenas 0,81 
por cento entre o mês de Setembro e Outubro de 2011. 
No período referido, regis tou-se alguma escassez de 
produtos como tomate e fres cos (costeleta e coxa), mas 
actualmente os preços esta bilizaram. Segundo informa-
ções recolhidas no terreno, em relação à caixa de coxa 
houve mesmo uma redução do preço, tendo variado de 
kz 2.200 em Outubro para kz 1.700 em Dezembro. 
Contrariamente, os ovos subiram de preço. No mês 
passado, uma caixa com 12 cartões de ovos custava kz 
6.000, agora o preço fixado é de kz 6.500 a 1<z 7.000 
nos armazéns da Terra Nova. Quanto à batata e cebola 
os preços não versaram variações significativas. 

De acordo com João Bap tista, 24 anos, vendedor de 
tomate no mercado Catintó, a escassez de tomate que 
se re gistou anteriormente e o seu consequente encareci-
mento tiveram a ver com os proble mas de escoamento. 
“Nós dependemos dos ca mionistas que transportam 
a produção das províncias até aqui, no mercado do 
Catintó. Quando há muito tomate o preço baixa, se há 
pouco toma te o preço aumenta”afirmou.
Quem corrobora com João e o Sr. Monteiro, camionista 
que transporta produtos agrícolas dos campos do wako 
kungo até Luanda.”Durante o trajecto ultrapassámos 
muitas dificul dades/ mas a principal dificul dade é o 
incómodo dos polícias na via, que estão sempre a pe dir 
gasosa e a atrasar com as coisas”desabafou descontente. 
Apesar destes constrangi mentos/ o camionista continua 
confiante no seu trabalho, que lhe.rende kz 500 por cada 
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cai xa de mercadoria transporta da. Proprietário de uma 
carri nha com capacidade para 300, caixas, consegue em 
média kz 150.000 por cada viagem. 

Especuladores 
Em entrevista à RNA, a di rectora do Instituto Nacional 
de Defesa do Consumidor (INADEC), Elsa Bárber, 
con siderou esta semana ser ain da diminuto o nível de 
respeito pelo consumidor. A funcionária do Ministé rio 
Comércio disse que para a quadra festiva que se avizi nha 
o Inadec, a Po1ícia Econó mica e o Gabinete de Preços e 
Concorrência trabalham jun tos na fiscalização de preços 
e de produtos à venda em todo o país. A criação de bri-
gadas de prevenção à especulação tem sido a estratégia 
adopta da por estas instituições para detectar infracções

3.20  Agricultura familiar 
 abastece mercado informal

Jornal Economia e Finanças
20 de Dezembro de 2011

No ano prestes a findar, o sector agrário consumiu, até 
Novembro último, pelo me nos 67,S milhões de dólares, 
do crédito agrícola de cam panha, beneficiando 35 mil 
camponeses de 75 municí pios em 17 das 18 províncias 
do país, do fundo público de USD 350 milhões. 
Os Programas Municipais Integrados de Desenvolvimento 
Rural e Combate à Pobreza (PMIDRCP) registaram 
em 2011, primeiro ano de ma terialização, uma aplica-
ção fi nanceira de 85 por cento, físi ca de 70 por cento, 
reforço do fortalecimento da agricultura familiar e do 
crédito rural. 

Segundo a. Comissão Na cional de Luta Contra a 
Po breza, as percentagens cor respondem a valores gastos, 
na reabilitação e construção de infra-estruturas sociais 
nas comunidades, como escolas, postos de saúde, jangos, 
infra-estruturas de fornecimento de, água e energia, 
assim como na concessão as populações de outros bens 
e serviços básicos fundamentais para a melhoria da qua-
lidade de vida. 
As acções realizadas no quadro do primeiro ano de 
implementação dos programas inte grados municipais 
traduzem parte do apoio que as autori dades administra-
tivas ango lanas concedem às comunida des, com vista à 
resolução das suas dificuldades de acesso à alimentação 
e de oportunida des na zona rural. 

Este ano, os PMIDRCP gera ram como benefícios con-
cretos às comunidades a construção de infra-estruturas 
escolares, nas localidades onde não havia escolas, a 
instalação de estru turas prestadoras de serviços sociais 
básicos, assim como a sua ampliação e promoção. 
“As comunidades bene ficiaram principalmente de 

escolas, porque na via muitas crianças fora do sistema 
nor mal de ensino e, neste particu lar, as comunidades 
já sentem e manifestam a sua satisfação pelos benefí-
cios dos progra mas integrados municipais”, afirmou 
a secretária para os Assuntos Sociais do Presiden te da 
República. 

Considerada a nova filosofia da erradicação da fome e 
da pobreza em Angola, são objectivos dos PMIDRCP a 
integração dos grupos vulne ráveis da população na eco-
nomia, melhoria do acesso aos serviços sociais básicos 
de assistência aos cidadãos e in centivo às comunidades 
para participar activamente nos processos de tomada de 
deci sões a nível local. 

De acordo com a Comissão Técnica de Acompanhamento 
do Comité de Coordenação do Crédito Agrícola de 
Campanha, no total, o compromis so de crédito assu-
mido pelos quatro bancos (Sol, BCI, BAI Micro-
Finanças e BPC) é de 120 milhões de dólares. 
Especialistas do sector ban cário angolano estimam que 
o crédito agrícola, uma carteira financeira com um valor 
global de U5D 350 milhões, dos quais 150 milhões para 
o cré dito agrícola de campanha e 200 milhões para o de 
investimento, será concedido na ínte gra até 2012. 
A nível do crédito de cam panha, o grosso do valor foi 
disponibilizado a camponeses familiares organizados 
em as sociações e cooperativas agro pecuárias, enquanto 
o em préstimo ao investimento, este ano, pelo menos 
ainda não contemplou nenhum produ tor, em função de 
os projectos afins submetidos ao BDA ain da aguardarem 
por parecer. 

Face à perspectiva do au mento da produção, em vir tude 
da concessão de mais. meios financeiros aos produ tores 
associados, também no ano prestes a findar, o Execu-
tivo deu início ao Programa de Promoção do Comércio 
Rural (PPCR), mediante a assinatura entre os bancos 
BPC, BAI Micro-finanças, Sol e o BDA de 20 milhões 
de dólares norte -americanos, o correspondente a cinco 
milhões para cada instituição bancária. 

No quadro do Programa de Promoção do Comércio 
Rural (PPCR), o Executivo definiu vários níveis de 
aplicação e de produtor de grande, média e pequena 
produção. 

3.21  Kupapatas sem documentos estão 
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proibidos de circular 
Jornal de Angola
20 de Dezembro de 2011

O comandante municipal do Lo bito da Polícia Nacional, 
Gabriel Capusso, afirmou ontem que a cor poração vai 
apreender todos os moto-taxistas, vulgo”kupapatas”, em 
circulação sem licença nem capa cete de protecção. 
Num encontro com jovens, pro movido pela administra-
ção muni cipal, o responsável informou que 90 por cento 
dos acidentes rodoviá rios no município são provocados 
pelos moto-táxis. 

Gabriel Capusso referiu que as pessoas interessadas 
em realizar o trabalho de moto-táxi devem possuir a 
licença de condução, livrete do veículo e o capacete de 
protecção.”Se remos implacáveis na tomada de me didas, 
sobretudo durante a quadra festiva, altura em que 
certos cida dãos, depois de consumirem bebidas alcoó-
licas, tendem a subverter a lei e a convivência pacífica”, 
advertiu. 
O comandante apelou aos pro motores de espectáculos 
e festas a comunicar antecipadamente as suas activida-
des às entidades com petentes,”sob pena de assumirem as 
consequências dos seus actos”. 

Gabriel Capusso aconselhou igual mente os munícipes 
do Lobito a de nunciar os agentes que”em missão de 
serviço ou não ajam à margem da lei”. 

3.22  Executivo anuncia início de 
programa destinado à formalização 
da economia 
Jornal de Angola 
30 de Dezembro de 2011

Um Programa de Desenvolvi mento das Micro, Pequenas 
e Mé dias Empresas (MPME) começa a ser aplicado 
em Janeiro no qua dro de uma iniciativa legislativa do 
Executivo angolano a formalização do mercado, anun-
ciou quarta-feira, em Luanda o minis tro da Economia. 
Abraão Gourgel, que fala no acto de cumprimentos de 
fim de ano, in dicou que o programa foi projectado pelo 
executivo depois de uma ava liação da sua imperiosi-
dade, princi palmente pela abrangência e pelo volume de 
postos de trabalho que podem proporcionar à economia. 
Ao elaboração do programa tam bém teve em conta 
os reduzidos custos representados no fomento desse 
género de empresa e a sua imediata operacionalização, 
tão lo go entre em vigor, em Janeiro, dis se o ministro da 
Economia. 
Abraão Gourgel confirmou que a Lei que institui esse 
programa j á foi regulamentada, mas que aguardan do 
pela sua aprovação pelo Exe cutivo, apontando que ela 

estabe lece as normas relativas ao trata mento diferen-
ciado que merecem as MPME, bem como as condições 
de acesso aos inerentes incentivos e facilidades previstas. 
Estão abrangi das nesta Lei, em presas que reúnam 
os pressupos tos legais definidos, tornando possível o 
alcance de algumas metas do Executivo, como o fomento 
e de senvolvimento de MPME no sector privado em todo 
o território nacio nal, a formalização da economia, a pro-
visão de emprego, o aumento da competitividade e a 
redução da fo me e da pobreza. 

O programa será aplicado por via do incentivo da inicia-
tiva pri vada nacional e visa contribuir pa ra a diversifica-
ção da economia, o aumento da produção interna e da
oferta de bens essenciais. No discur so de fim de ano, 
o ministro reve lou que o volume total de conces são de 
crédito agrícola de campa nha que atingiu, em finais de 
No vembro, o equivalente a 67,5 mi lhões de dólares, uma 
soma que beneficiou 35.149 pequenos cam poneses resi-
dentes em mais de 50 por cento dos municípios de 17 
das 18 províncias de Angola.

Com relação ao Credito Agrícola de Investimento, o 
ministro da Economia disse que já teve lugar o arran-
que efectivo do segundo pacote, em que o Banco de 
Desenvolvi mento Angola (BDA) assume o pa pel de 
banco gestor, utilizando re cursos do Fundo Nacional de 
De senvolvimento (FND). 

“Dos 200 milhões de dólares que constituíram o pacote 
disponibili zado pelo Ministério das Finanças para o 
FND, 100 milhões foram re servados para o crédito agrí-
cola de investimento”, revelou o ministro. 

3.23  Economia informal 
 será legalizada em 2012

Novo Jornal
30 de Dezembro de 2011

O governo deverá reconverter a economia informal 
em formal atra vés de um programa piloto a iniciar no 
segundo trimestre de 2012, anunciou nesta quarta-feira 
o ministro da Economia, Abraão Pio Gourgel. 
Neste momento está em curso uma pesquisa de campo 
em regiões es colhidas como amostra, de modo a apurar-
-se qual é a dimensão do sector informal da economia e 
quais as características básicas desse sector. 
O anúncio da desinformalização da economia ango-
lana, foi feito durante a cerimónia de cumpri mentos de 
fim de ano aos funcio nários e quadros do Ministério da 
Economia (MINEC), tendo Abraão Gourgel referido 
que o programa visa contribuir para a segurança dos 
negócios actualmente pratica dos no mercado informal, 
diminuir o grau de informalidade.
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Inclui ainda a promoção do empre go em condições 
dignas, contribuir para a segurança dos consumido res, 
na melhoria da arrecadação fiscal do Estado e o aumento 
do índice de bancarização. 

Na sua intervenção, o governante considerou as Micro, 
Pequenas e Mé dias Empresas (MPME), a verdadeira 
base do desenvolvimento, devido a sua abrangência 
social, territorial e dinâmica em gerar concorrência e 
efeito directo sobre o mercado de emprego. 
Nesse sentido informou que as MPME deverão possuir 
um trata mento diferenciado e condições de acesso aos 
respectivos incentivos e facilidades, uma vez que a lei 
que cria esta franja de empresas no país (Lei 30/11) já 
foi regulamentada e espera ser aprovada pelo Executivo. 
Estão abrangidas por este diploma, as empresas que 
tenham em vista o alcance de metas como, o fomento 
e desenvolvimento de MPME no sector privado em 
todo o país, a formaliza ção da economia, promoção 
de em prego, aumento da competitividade e redução da 
pobreza. 

Segundo o Ministro da Economia, o programa de 
desenvolvimento das Micro, Pequenas e Médias Empre-
sas está voltado para o incentivo da iniciativa privada 
nacional e visa contribuir para a diversificação da econo-
mia, o aumento da produção interna e da oferta de bens 
essen ciais e a redução das assimetrias regionais. 
Prevê ainda o aumento do nível de competitividade da 
economia face aos parceiros da ‘Africa Subsaariana, no 
qual o Estado angolano reserva para as MPME em 2012 
um orçamento de 400 Milliões de dólares. 
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4  OGE INVESTIMENTOS
  
  PUBLICOS E
  
  TRANSPARENCIA

4. 1  Como advogar o processo na 
concepção do orçamento 
A voz da mulher
Janeiro a Junho de 2011

Tendo em conta a neces sidade do aumento do con-
hecimento dos técnicos que devem conduzir o processo 
de advocacia, bem como os que devem ser envolvidos 
como ben eficiários e como protagonistas, foi realizado 
um Workshop sobre Pro cesso de Elaboração de OGE e 
Orça mentos Municipais, com o objectivo de ajudar os 
munícipes e os própri os membros da PMA no reforço 
de capacidades sobre a elaboração de orçamentos muni-
cipais para que os problemas da comunidade possam ser 
inclusos e aprovados nos orça mentos. 

Na mesma senda, destaca-se a participação da 
Coordenadora do projecto e uma a Secretária no 
Workshop sobre processos de elabora ção do OGE rea-
lizado na província de Benguela município da Ganda, 
promovida pela organização Acção Mngolana para o 
Melhoramento e Apoio ao meio Rural, o qual propor-
cionou aos participantes um mo mento importante 
de intercâmbio e aprendizagem com as organizações 
envolvidas. 

Em termos de conteúdos abordados durante a formação 
destaca- se: a questão do enquadramento legal e institu-
cional, o processo e calendário orçamental, a estrutura 
e conteúdo do OGE, os orçamentos municipais, con-
trole Orçamental bem como os mecanismos de con sulta 
do OGE, incluindo a noção de como fazer a leitura de 
números no OGE. 

Os resultados das formações sir vam de base de inter-
venção da PMA na temática de advocacia a favor de um 
orçamento mais inclusivo as questões de género. 

4.2  Dívida geral de Angola está orçada 
em 31,4 milhões de dólares 
Jornal Continente
Dezembro de 2011

De acordo com o governante, a dív ida externa é de 17,8 
mil milhões de dólares, enquanto a interna ronda os 
13,6 mil milhões. 
Afirmou que a dívida interna do país resulta das emissões 
de obrigações e dos bilhetes de tesouro, instrumentos 
que servem para financiar o Programa de Investimento 
Público em curso e antecipar as receitas em função dos 
planos mensais de caixa, respectiva mente. 

Relativamente à dívida externa, o ministro disse que, 
entre outros, o país deve 5,6 mil milhões de dólares à 
Chi na, 1,8 mil milhões ao Brasil, 1,4 mil milhões à 
Portugal e 1,2 mil milhões à Espanha. 
Carlos Alberto Lopes referiu que o governo angolano 
prevê para 2012 uma taxa de crescimento do Produ-
to Interno Bruto (PIB) na ordem de 12,8% nos dois 
sectores da economia - petrolífero e não petrolífero. 
Esclareceu que o crescimento será equilibrado nos dois 
sectores.”Está as segurado e é real, isto significa dizer que 
as quantidades a produzir no próx imo ano vão represen-
tar um acréscimo de 12,8% em relação a 2011”. 

O Governo pode garantir, através do Fundo de Fomento 
Habitacional, 80% do valor do crédito para a compra de 
uma moradia, independentemente do projecto de habi-
tação social, infor mou.
Na opinião do ministro, o valor ideal para uma casa 
social seria de 60 mil dólares norte-americanos, mas
mostrou-se céptico quanto à questão se se vai debater 
este preço porque, na sua opinião,”nós temos um mer-
cado aonde há disfunções muito sérias no domínio da 
formação de preços e ainda especulativo”, sublinhando 
ser necessário que o Governo trabalhe no domínio do 
controlo de preços. Quanto à possibilidade de os cida-
dãos de baixa renda adquirem uma habita ção numa 
centralidade, tendo em conta o preço que avançou para 
a venda de uma casa social, referiu que o concei to de 
central idades não é apenas visto numa óptica de mora-
dias de luxo. 

Na centralidade do Kilamba, contin uou, também estão 
a ser desenvolvi dos projectos de casas sociais para permi-
tir que não haja segregação em termos da classe média 
alta, média e a baixa, que deve beneficiar de todas as 
facilidades que o lugar oferece. 

“O Estado tem que actuar no sentido de proteger os 
cidadãos com menos posse, está é a função social do 
Es tado”, concluiu. 
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4.3  Dívida geral de Angola está orçada 
em 31,4 milhões de dólares 
Jornal Continente
Dezembro de 2011

De acordo com o governante, a dív ida externa é de 17,8 
mil milhões de dólares, enquanto a interna ronda os 
13,6 mil milhões. 
Afirmou que a dívida interna do país resulta das emissões 
de obrigações e dos bilhetes de tesouro, instrumentos 
que servem para financiar o Programa de Investimento 
Público em curso e antecipar as receitas em função dos 
planos mensais de caixa, respectiva mente. 

Relativamente à dívida externa, o ministro disse que, 
entre outros, o país deve 5,6 mil milhões de dólares à 
Chi na, 1,8 mil milhões ao Brasil, 1,4 mil milhões à 
Portugal e 1,2 mil milhões à Espanha. 

Carlos Alberto Lopes referiu que o governo angolano 
prevê para 2012 uma taxa de crescimento do Produ-
to Interno Bruto (PIB) na ordem de 12,8% nos dois 
sectores da economia - petrolífero e não petrolífero. 
Esclareceu que o crescimento será equilibrado nos dois 
sectores.”Está as segurado e é real, isto significa dizer que 
as quantidades a produzir no próx imo ano vão represen-
tar um acréscimo de 12,8% em relação a 2011”. 
O Governo pode garantir, através do Fundo de Fomento 
Habitacional, 80% do valor do crédito para a compra de 
uma moradia, independentemente do projecto de habi-
tação social, infor mou.

Na opinião do ministro, o valor ideal para uma casa 
social seria de 60 mil dólares norte-americanos, mas
mostrou-se céptico quanto à questão se se vai debater 
este preço porque, na sua opinião,”nós temos um mer-
cado aonde há disfunções muito sérias no domínio da 
formação de preços e ainda especulativo”, sublinhando 
ser necessário que o Governo trabalhe no domínio do 
controlo de preços. Quanto à possibilidade de os cida-
dãos de baixa renda adquirem uma habita ção numa 
centralidade, tendo em conta o preço que avançou para 
a venda de uma casa social, referiu que o concei to de 
central idades não é apenas visto numa óptica de mora-
dias de luxo. 

Na centralidade do Kilamba, contin uou, também estão 
a ser desenvolvi dos projectos de casas sociais para permi-
tir que não haja segregação em termos da classe média 
alta, média e a baixa, que deve beneficiar de todas as 
facilidades que o lugar oferece. 

“O Estado tem que actuar no sentido de proteger os 
cidadãos com menos posse, está é a função social do 
Es tado”, concluiu. 

4.4  Angola deve mesmo 
 31,4 biliões de dólares?

Jornal AGORA
03 DE Dezembro de 2011

As recentes declarações do ministro das Finanças po dem 
ter agravado ainda mais as já contínuas incertezas sobre 
o valor real da dívida do Estado, tendo em conta os 
relató rios de vários estudos publica dos, este ano, por 
agências especializadas. 

Carlos Alberto Lopes terá es cangalhado as portas 
conside rando que estava a contradizer o Chefe do 
Executivo, quando fala va no programa Espaço Público 
da TPA, onde revelou que os em préstimos ao país 
estavam orça dos em, pelo menos, 31,4 mil milhões de 
dólares. 

Estas revelações surgem tardia mente, colocando inter-
rogações em relação aos pronunciamentos do Presidente 
da República, no seu discurso sobre o ‘Estado da Nação’, 
onde omitiu o valor real, garantido aos deputados que 
a evolução da mesma se enquadra va nos coeficien-
tes internacional mente aceitáveis, quanto ao volume e 
custos. 
Mesmo que persistam os troca dilhos entre as palavras 
do PR e do titular das Finanças, o país fi cou a saber 
pelas revelações des te último que a dívida externa é de 
17,8 mil milhões de dólares, quando em Março rondava 
os 15 mil milhões, enquanto a interna ronda os 13, 6 mil 
milhões, contra os cerca de 11 mil milhões regis tados no 
mês em referência. 

A dívida interna resulta das emissões de obrigações e 
dos bi lhetes do Tesouro, instrumentos que servem para 
financiar o Pro grama de Investimento Público em curso 
e antecipar as receitas em função dos planos mensais de 
caixa. 

Relativamente à externa, o mi nistro deixou muitas 
dúvidas ao não indicar as modalidades de reembolso dos 
empréstimos, avançando apenas que o país deve 5,6 mil 
milhões de dólares à China, 1,8 mil milhões ao Brasil, 
1,4 mil milhões a Portugal e 1,2 mil milhões à Espanha. 
Em Novembro último, recebeu -se mais um ‘kilapi’ 
de 130 milhões de dólares do Fundo Mone tário 
Internacional (Fmi), do acordo ‘5tand by’ assinado em 
2009 num valor de 1,4 mil mi lhões de dólares, embora 
os cus tos deste empréstimo nunca foram revelados. 
A estas omissões, talvez estra tégicas, visto que os dados 
não correspondem à realidade, junta -se a linha de 
crédito do Banco Mundial e dos Estados Unidos para 
a recuperação de infra-estruturas de abastecimento de 
água no meio rural, a luta contra a malária e o combate 
ao HIV Sida. 



Development Workshop — CEDOC 12/2011 — 26  

No leque dos créditos importa lembrar que há dois anos, 
a quando da visita do PR a Alemanha, Angola benefi-
ciou de mais um crédito de 1,5 mil milhões de dó lares, 
empréstimo este que serve 
de apoio aos investimentos ger mânicos no sector da 
energia e apoio às exportações dos empre sários alemãs. 
Mesmo que seja prioridade da agenda do Executivo a 
manuten ção e estabilidade macroeconó mica, estamos 
seguros de que a dívida pública cresce todos os dias, com 
a abertura de novas li nhas e sob o olhar silencioso dos 
deputados. 

A avaliação feita em Março por Carlos Lopes apontava 
um rácio de 28 mil milhões de dólares, no conjunto 
dos países credores, cor respondendo a 30% do Produto 
Interno Bruto (Pib), sendo mais de 15 mil milhões, 
externa, que incluía a contratada pelo sector público 
empresarial. 
Quanto à gestão do risco do montante total, na altura 
8,289 mil milhões de dólares, eram a nível interno com a 
emissão das obrigações e bilhetes do Tesouro, enquanto 
os restantes 2.745 mil milhões reflectiam a dívida inter-
na contratual remanescente, per fazendo um total de 
11.034 mil milhões. 
Ultrapassado o ano de transi ção da crise financeira, os 
atrasa dos dos pagamentos com as construtoras portu-
guesas, forne cedores do Estado e sobre factura ções na 
despesa pública, tiveram efeitos negativos na gestão 
finan ceira este ano. 

O aumento exponencial do vo lume dos empréstimos 
incide desfavoravelmente nas reduzidas receitas públi-
cas. Motivado pela volatilidade do preço do petró leo, 
induzido pela especulação fi nanceira que abalou as eco-
nomias mais robustas, a falta de transparência agrava 
ainda mais a nossa situação completa mente confusa. 
Optimismo. Embora o Chefe do Executivo tenha mani-
festado o optimismo da sustentabilidade dos nossos 
empréstimos em vir tude da projecção do crescimento 
económico, analistas acreditam que precisamos de 
reduzir a ex posição ao mercado externo, de senvolvendo 
outros sectores para a diversificação da economia.

A projecção económica do Exe cutivo prevê para 2012 
uma taxa de crescimento do Pib na ordem dos 12, 8% 
nos sectores petrolífe ro e não petrolífero, perspecti-
vando-se, neste caso, um aumento equilibrado e criação 
de mais empregos, o que permitiria a distribuição equi-
librada dos rendimentos do país. 
“Está assegurado e é real, isto significa dizer que as 
quantida des a produzir no próximo ano representarão 
um acréscimo de 12,8% em relação a 2011”, garan tiu 
o PR. 

Quanto ao programa de apoio às micro, pequenas e 
médias em presas, Angola contará, de acor do com o 
ministro, com um financiamento do Estado de 274 
milhões de dólares no próximo ano, idealizando, desta 
forma, ser um valor necessário para a exe cução plena do 
projecto que pre tende criar 300 mil postos de trabalho, 
aumentar o número de empresas nacionais e reduzir a 
taxa de falência. 

Apesar de estarmos a viver um momento relativa-
mente difícil, em termos de produção interna, a inten-
ção primordial da política doméstica é dinamizar os 
em preendedores privados e apoiá -los nas áreas de maior 
necessidade, consubstanciadas no financiamento, qua-
lidade do capital humano, apoio na desbu rocratização 
do sistema de priva tização de empresas e ao consumo 
da produção. 
No quadro da estabilidade financeira e segurança ali-
mentar serão usados mecanismos de mercado, infor-
mando o público sobre as facilidades criadas, de vendo as 
empresas dirigirem-se aos bancos comerciais para obte-
rem crédito, que terá garantia pú blica e beneficiará de 
uma taxa de juro bonificada, embora seja uma promessa 
que já se arrasta há vários anos. 

Vistas as coisas por este prisma é natural que ocorram 
aprofun damentos nas relações económi cas, financei-
ras e políticas com os países credores, reduzindo a 
de pendência na importação de ca pital e serviços. 
A falta de transparência relativamente aos financia-
mentos da China adensa a dívida externa que se calcula 
confusa com paga mentos das remessas do petróleo, 
embora não seja um indicador que meta medo ao Fmi, 
Bm e às autoridades angolanas. 
Por uma questão de clarificação e estarmos todos ali-
nhados, em termos de informações oficiais é fundamen-
tal referir que a dívida total do país deve ser gerida de 
forma aberta e sejam divulgados os métodos de reem-
bolso e a sua duração. 

O índice internacional de refe rência em relação ao 
endivida mento dos países, no conceito do Pib e do 
Produto Nacional Bruto, é de 50%”, mas no caso ango-
lano as coisas podem complicar-se com o aumento do 
fantasma dos atrasados remanescentes, apesar do esforço 
do Estado em regula rizar os pagamentos particular-
mente com as empreiteiras portuguesas. 

De recordar que este não foi o quadro do empréstimo 
global que as principais agências de no tação, Fitch, 
Moody’s e Standard and Poor’s, encontraram em Maio 
último, quando fizeram a primeira avaliação de 2011 
da classificação da notação sobera na, iniciada o ano 
passado. 
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A determinação da classificação do risco soberano 
implica a ava liação da situação financeira e macroeco-
nómica do país, face às condições do mercado mundial, 
à opinião de especialistas da inicia tiva privada e a outros 
aspectos vitais do país, mesmo com os efeitos negativos 
produzidos pela crise internacional. 

Este quadro desenha-se numa altura em que o Banco 
Nacional reconhece que depois da contur bada situa-
ção económica pela qual o país passou devido à crise 
financeira, regista-se uma estabi lidade nos principais 
indicado res, particularmente na política fiscal, cambial 
e a relativa robus tez do sistema financeiro. 

A sustentabilidade do cresci mento económico continu-
ará as sente na implementação de políticas que possam 
permitir uma redução significativa das ta xas de juro. 
A preocupação, neste momento, recai para a concessão 
de créditos por parte dos bancos comerciais e os seus 
reembolsos. 

Apesar de tudo ou mesmo as sim, diz a velha máxima 
que, através do asfalto continuam a brotar as flores e o 
petróleo paga as dívidas do país aos seus credo res.

4.5  O representante fiscal no futuro 
ordenamento jurídico
Jornal de Angola
01 de Dezembro de 2011

No âmbito da reforma tributária em curso no nosso país 
vão ser bre vemente aprovados diversos diplo mas legais 
de entre os quais o novo Código Geral Tributário, que se 
pre vê vir a introduzir modificações re levantes no orde-
namento jurídico  tributário, interessando-nos aqui focar 
especialmente a figura do re presentante fiscal. 
De acordo com o novo Código Geral Tributário, as 
entidades que não tenham sede ou direcção efec tiva 
et:n território angolano e que obtenham qualquer tipo 
de rendi mentos em Angola estão obriga das a nomear 
um representante fiscal que responda por elas pe rante 
a Administração Tributária. Como excepção, ficam 
desonera dos desta obrigação os contribuin tes que obte-
nham rendimentos ex clusivamente tributados por reten-
ção na fonte. 

Também os sócios não residentes de sociedades com 
sede ou direc ção efectiva em território nacional, que 
aqui obtenham rendimentos ou possuam bens ficam 
obrigados à nomeação de representante fiscal. 
Esta obrigação é estabelecida no interesse das entidades 
não resi dentes, designadamente para in tervir no proce-
dimento tributário, uma vez que, para estas entidades 

ou para os sujeitos passivos resi dentes que se ausentem 
do país por período superior a 180 dias segui dos (tidos 
como sujeitos passivos não residentes) poderem intervir 
em tal procedimento vai ser sempre obrigatória a nome-
ação de repre sentante fiscal. 
A nomeação do representante fis cal é também do inte-
resse da Admi nistração Tributária que assim ga rante um 
ponto de contacto perma nente em território angolano, 
de senvolvendo-se, desta forma, um importante meca-
nismo no combate à fraude e à evasão fiscal. 

O representante fiscal é nomeado pelo não residente, 
bastando para tal entregar na repartição fiscal de claração 
expressa nesse sentido, passando toda a correspondência 
do contribuinte não residente a ser enviada para o repre-
sentante fis cal. Este presume-se ainda como responsá-
vel pelas dívidas fiscais do não residente no caso de não 
haver outra pessoa designada co mo gestor de bens ou de 
direitos do representado. 
Caso exista um gestor de bens ou direitos deve o 
representante fiscal proceder à sua identificação 
junto da Administração Tributária, assim afastando-
-se a sua responsabiliza ção por dívidas tributárias do 
re presentado. Podem ser nomeados como representantes 
fiscais pes soas singulares ou colectivas, des de que seja 
residente em território angolano ou com sede em terri-
tório nacional, ficando estes obrigados ao cumprimento 
de todas as obrigações declarativas, nomeadamente à 
prestação de todos os esclarecimen tos que sejam pedidos 
pela Admi nistração Tributária, ficando res ponsável por 
todas as infracções ju rídico tributárias decorrentes das 
suas acções ou omissões. 

Do regime apresentado resulta inequívoco que se pre-
tende a cen tralização das relações tributárias em pessoas 
fisicamente presentes em território nacional, não reco-
nhecendo capacidade para o exercício de direitos a 
pessoas e entidades não residentes em Angola. E neste 
enquadramento que deve ser compreendida a figura do 
repre sentante fiscal. 

Os direitos estão, então, depen dentes da designação 
prévia de re presentante fiscal, afigurando-se conveniente 
realçar que a ausên cia de um representante fiscal nas 
situações em que é exigível a sua nomeação implica a 
não notificação do contribuinte e a impossibi lidade de 
reclamação, impugna ção ou recurso dos actos da admi-
nistração tributária. 
A título sancionatório, a não en trega ou entrega fora de 
prazo de declaração ou documento exigível em virtude de 
alguma norma em vigor, ou a pedido da Administração 
Tributária ao abrigo do princípio da colaboração, por 
falta de designa ção de representante fiscal é punida com 
multa, expressos em UCF, de 8.800 a 22 mil kwanzas. 
Em jeito de conclusão, podem-se apontar como princi-
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pais vantagens do regime de nomeação de repre sentante 
fiscal, a fixação em Ango la demorada para efeitos fiscais 
para contribuintes não residentes, envio das notificações 
directamen te ao representante em território na cional, 
permitindo o cumprimento dos prazos, bem como a 
tramitação do procedimento tributário sem ne cessidade 
da presença do sujeito passivo e a facilitação do cumpri-
mento das obrigações administrati vas por parte dos 
sujeitos passivos não residentes. Assim, removem-se 
alguns obstáculos ao investimento estrangeiro, por um 
lado, e, por ou tro, preservam-se os direitos de tri butação 
de Angola. 

4.6  País é o mais corrupto da 
Lusofonia
Jornal AGORA 
02 DE Dezembro de 2011

O País obteve 2.0 pontos  em 2010, ocupou igual mente 
o 168° lugar, tendo então alcançado 1.9 pontos -, e outro 
lusófono, São Tomé e Príncipe subiu um lugar, passan do 
da 101.8 posição para a 100.8, mantendo os mesmos 3.0 
pontos do ano passado. Angola mantém, assim, o 168° 
lugar entre os 183 observados no sector público. 
Os países mais bem colocados são a Nova Zelândia 
(9.5 pontos), que trocou com a Dinamarca, ago ra em 
segundo lugar, seguindo-se a Finlândia, ambas com 9.4 
pon tos. 
O mais corrupto do mundo, segundo a tabela, continua 
a ser em 2011 a Somália, seguida da Corei a do Norte, 
ambas com 1.0 pontos e Birmânia (1.5 pontos). 
O índice de Percepção da Cor rupção (Ipc) da 
Transparência In ternacional é um indicador agregado, 
que combina 17 dife rentes fontes de informação forne-
cidas por 13 organizações diferentes sobre a corrupção, 
tor nando-se possível fazer compara ções entre países. 
A Organização não-governa mental (Ong) tem como 
principal objectivo a luta contra a corrup ção. Foi 
fundada em Março de 1993 e tem sede em Berlim. É 
co nhecida pela produção anual de um relatório no qual 
se analisam os índices de percepção de cor rupção no 
mundo. 

O relatório coloca Portugal em pior lugar em mais de 
metade dos países da União Europeia, man tendo a 32.8 
posição do Ipc divul gado esta quinta-feira pela Ong no 
quadro de 183 países e territó rios, com a falta de resolu-
ção de mega processos envolvendo polí ticos a contribuir 
para a ausência de melhorias. 

Apesar de ter escalado um lu gar no mapa da Europa 
em 2011, ao conquistar o 18.° posto, Portu gal continua 
apenas à frente de Malta, Itália, Grécia e dos países do 
Leste. 

A estagnação relativamente à pontuação alcança da em 
2010  subiu uma décima de 6.0 para 6.1 numa escala 
em que 10 significa livre de corrupção e zero altamen te 
corrupto - espelha a falta de progressos na forma como o 
país é percepcionado no que concerne à corrupção. 
O ípc 2011 mostra que o fenó meno continua a atingir 
um nú mero muito elevado de países e territórios em 
todo o mundo e que”alguns governos estão a falhar na 
protecção dos cidadãos”face ao fenómeno que se mani-
festa de várias formas, desde subornos ao abuso dos 
recursos públicos. 
“Os protestos que vão emer gindo por todo o mundo, 
tantas vezes alimentados pela corrupção e pela insta-
bilidade económica, são uma demonstração clara da 
desconfiança dos cidadãos face aos líderes políticos e 
instituições públicas, considerados pouco transparentes 
e insuficientemente responsabilizados pelos seus ac tos”, 
lê-se numa nota do capítulo português da organização.

4.7  Angola deve mesmo 31,4 biliões de  
dólares?
Jornal AGORA
03 DE Dezembro de 2011

As recentes declarações do ministro das Finanças po dem 
ter agravado ainda mais as já contínuas incertezas sobre 
o valor real da dívida do Estado, tendo em conta os 
relató rios de vários estudos publica dos, este ano, por 
agências especializadas. 
Carlos Alberto Lopes terá es cangalhado as portas 
conside rando que estava a contradizer o Chefe do 
Executivo, quando fala va no programa Espaço Público 
da TPA, onde revelou que os em préstimos ao país 
estavam orça dos em, pelo menos, 31,4 mil milhões de 
dólares. 

Estas revelações surgem tardia mente, colocando inter-
rogações em relação aos pronunciamentos do Presidente 
da República, no seu discurso sobre o ‘Estado da Nação’, 
onde omitiu o valor real, garantido aos deputados que 
a evolução da mesma se enquadra va nos coeficien-
tes internacional mente aceitáveis, quanto ao volume e 
custos. 

Mesmo que persistam os troca dilhos entre as palavras 
do PR e do titular das Finanças, o país fi cou a saber 
pelas revelações des te último que a dívida externa é de 
17,8 mil milhões de dólares, quando em Março rondava 
os 15 mil milhões, enquanto a interna ronda os 13, 6 mil 
milhões, contra os cerca de 11 mil milhões regis tados no 
mês em referência. 
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A dívida interna resulta das emissões de obrigações e 
dos bi lhetes do Tesouro, instrumentos que servem para 
financiar o Pro grama de Investimento Público em curso 
e antecipar as receitas em função dos planos mensais de 
caixa. 
Relativamente à externa, o mi nistro deixou muitas 
dúvidas ao não indicar as modalidades de reembolso dos 
empréstimos, avançando apenas que o país deve 5,6 mil 
milhões de dólares à China, 1,8 mil milhões ao Brasil, 
1,4 mil milhões a Portugal e 1,2 mil milhões à Espanha. 
Em Novembro último, recebeu -se mais um ‘kilapi’ 
de 130 milhões de dólares do Fundo Mone tário 
Internacional (Fmi), do acordo ‘5tand by’ assinado em 
2009 num valor de 1,4 mil mi lhões de dólares, embora 
os cus tos deste empréstimo nunca foram revelados. 
A estas omissões, talvez estra tégicas, visto que os dados 
não correspondem à realidade, junta -se a linha de 
crédito do Banco Mundial e dos Estados Unidos para 
a recuperação de infra-estruturas de abastecimento de 
água no meio rural, a luta contra a malária e o combate 
ao HIV Sida. 

No leque dos créditos importa lembrar que há dois anos, 
a quando da visita do PR a Alemanha, Angola benefi-
ciou de mais um crédito de 1,5 mil milhões de dó lares, 
empréstimo este que serve de apoio aos investimentos 
ger mânicos no sector da energia e apoio às exportações 
dos empre sários alemãs. 
Mesmo que seja prioridade da agenda do Executivo a 
manuten ção e estabilidade macroeconó mica, estamos 
seguros de que a dívida pública cresce todos os dias, com 
a abertura de novas li nhas e sob o olhar silencioso dos 
deputados. 

A avaliação feita em Março por Carlos Lopes apontava 
um rácio de 28 mil milhões de dólares, no conjunto 
dos países credores, cor respondendo a 30% do Produto 
Interno Bruto (Pib), sendo mais de 15 mil milhões, 
externa, que incluía a contratada pelo sector público 
empresarial. 
Quanto à gestão do risco do montante total, na altura 
8,289 mil milhões de dólares, eram a nível interno com a 
emissão das obrigações e bilhetes do Tesouro, enquanto 
os restantes 2.745 mil milhões reflectiam a dívida inter-
na contratual remanescente, per fazendo um total de 
11.034 mil milhões. 

Ultrapassado o ano de transi ção da crise financeira, os 
atrasa dos dos pagamentos com as construtoras portu-
guesas, forne cedores do Estado e sobre factura ções na 
despesa pública, tiveram efeitos negativos na gestão 
finan ceira este ano. 

O aumento exponencial do vo lume dos empréstimos 
incide desfavoravelmente nas reduzidas receitas públi-

cas. Motivado pela volatilidade do preço do petró leo, 
induzido pela especulação fi nanceira que abalou as eco-
nomias mais robustas, a falta de transparência agrava 
ainda mais a nossa situação completa mente confusa. 

Optimismo. Embora o Chefe do Executivo tenha mani-
festado o optimismo da sustentabilidade dos nossos 
empréstimos em vir tude da projecção do crescimento 
económico, analistas acreditam que precisamos de 
reduzir a ex posição ao mercado externo, de senvolvendo 
outros sectores para a diversificação da economia. 
A projecção económica do Exe cutivo prevê para 2012 
uma taxa de crescimento do Pib na ordem dos 12, 8% 
nos sectores petrolífe ro e não petrolífero, perspecti-
vando-se, neste caso, um aumento equilibrado e criação 
de mais empregos, o que permitiria a distribuição equi-
librada dos rendimentos do país.”Está assegurado e é 
real, isto significa dizer que as quantida des a produzir 
no próximo ano representarão um acréscimo de 12,8% 
em relação a 2011”, garan tiu o PR. 

Quanto ao programa de apoio às micro, pequenas e 
médias em presas, Angola contará, de acor do com o 
ministro, com um financiamento do Estado de 274 
milhões de dólares no próximo ano, idealizando, desta 
forma, ser um valor necessário para a exe cução plena do 
projecto que pre tende criar 300 mil postos de trabalho, 
aumentar o número de empresas nacionais e reduzir a 
taxa de falência. 

Apesar de estarmos a viver um momento relativa-
mente difícil, em termos de produção interna, a inten-
ção primordial da política doméstica é dinamizar os 
em preendedores privados e apoiá -los nas áreas de maior 
necessidade, consubstanciadas no financiamento, qua-
lidade do capital humano, apoio na desbu rocratização 
do sistema de priva tização de empresas e ao consumo 
da produção. 

No quadro da estabilidade financeira e segurança ali-
mentar serão usados mecanismos de mercado, infor-
mando o público sobre as facilidades criadas, de vendo as 
empresas dirigirem-se aos bancos comerciais para obte-
rem crédito, que terá garantia pú blica e beneficiará de 
uma taxa de juro bonificada, embora seja uma promessa 
que já se arrasta há vários anos. 

Vistas as coisas por este prisma é natural que ocorram 
aprofun damentos nas relações económi cas, financei-
ras e políticas com os países credores, reduzindo a 
de pendência na importação de ca pital e serviços. 

A falta de transparência relativamente aos financia-
mentos da China adensa a dívida externa que se calcula 
confusa com paga mentos das remessas do petróleo, 
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embora não seja um indicador que meta medo ao Fmi, 
Bm e às autoridades angolanas. 

Por uma questão de clarificação e estarmos todos ali-
nhados, em termos de informações oficiais é fundamen-
tal referir que a dívida total do país deve ser gerida de 
forma aberta e sejam divulgados os métodos de reem-
bolso e a sua duração. 

O índice internacional de refe rência em relação ao 
endivida mento dos países, no conceito do Pib e do 
Produto Nacional Bruto, é de 50%”, mas no caso ango-
lano as coisas podem complicar-se com o aumento do 
fantasma dos atrasados remanescentes, apesar do esforço 
do Estado em regula rizar os pagamentos particular-
mente com as empreiteiras portuguesas. 
De recordar que este não foi o quadro do empréstimo 
global que as principais agências de no tação, Fitch, 
Moody’s e Standard and Poor’s, encontraram em Maio 
último, quando fizeram a primeira avaliação de 2011 
da classificação da notação sobera na, iniciada o ano 
passado. 

A determinação da classificação do risco soberano 
implica a ava liação da situação financeira e macroeco-
nómica do país, face às condições do mercado mundial, 
à opinião de especialistas da inicia tiva privada e a outros 
aspectos vitais do país, mesmo com os efeitos negativos 
produzidos pela crise internacional. 
Este quadro desenha-se numa altura em que o Banco 
Nacional reconhece que depois da contur bada situa-
ção económica pela qual o país passou devido à crise 
financeira, regista-se uma estabi lidade nos principais 
indicado res, particularmente na política fiscal, cambial 
e a relativa robus tez do sistema financeiro. 
A sustentabilidade do cresci mento económico continu-
ará as sente na implementação de políticas que possam 
permitir uma redução significativa das ta xas de juro. 
A preocupação, neste momento, recai para a concessão 
de créditos por parte dos bancos comerciais e os seus 
reembolsos. 

Apesar de tudo ou mesmo as sim, diz a velha máxima 
que, através do asfalto continuam a brotar as flores e o 
petróleo paga as dívidas do país aos seus credo res. 

 

4.8  Parlamento vota OGE para 2012 
Jornal de Angola
07 de Dezembro de 2011

A Assembleia Nacional reúne-se amanhã e sexta-feira, 
em Luanda, na sua IV sessão plenária, para votar em 
definitivo a proposta de Lei do Orçamento Geral do 
Estado para 2012. A agenda da reunião inclui ainda a 
votação final dos projectos de Lei orgânica sobre as elei-
ções ge rais, registo e observação eleitoral. 

4.9  Orçamento Geral do Estado é 
votado hoje
Jornal de Angola
08 de Dezembro de 2011

A proposta do Orçamento Ge ral do Estado para o 
próximo ano é hoje discutido e votado em definitivo na 
Assembleia Nacional. O instrumento pro gramático para 
o exercício eco nómico do próximo ano tem receitas esti-
madas em 4,4 tri liões de Kwanzas e igual montante em 
despesas.   
O OGE vai à discussão e apro vação do Parlamento, 
depois de discutido nas últimas semanas nas comissões 
de especialidade O OGE, com receitas e despesas no 
valor de 4.420.483.285.532 de kwanzas, dedica parte 
considerá vel dos recursos disponíveis à melhoria das con-
dições de vida das populações, estabilidade e se gurança 
nacional e ao desenvolvi mento socio-económico do país. 
Sobre as normas relativas à execução, o OGE reafirma o 
compromisso do Estado com as boas práticas de gestão 
fis cal, de maneira a assegurar a es tabilidade e o cresci-
mento sustentável da economia.   
O documento prevê um au mento significativo na taxa 
de crescimento real da economia, saindo dos 3,4 por 
cento deste ano para 12,8 por cento em 2012, enquanto 
a meta de infla ção é estimada em 10 por cento. 
O Orçamento Geral do Estado para 20 12 prevê igual-
mente um aumento substancial das recei tas do sector 
não petrolífero, de 7,5 por cento em 20 11, para 12,5 
em2012. 
O Executivo prevê uma pro dução petrolífera de 6662,7 
mi lhões de barris, a serem vendi dos ao preço médio de 
exporta ção de 77 dólares/barril, cifran do-se a taxa de 
crescimento des te sector em 13,4,por cento. 
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4.10  Orçamento Geral do Estado é 
votado hoje
Jornal de Angola
08 de Dezembro de 2011

A proposta do Orçamento Ge ral do Estado para o 
próximo ano é hoje discutido e votado em definitivo na 
Assembleia Nacional. O instrumento pro gramático para 
o exercício eco nómico do próximo ano tem receitas esti-
madas em 4,4 tri liões de Kwanzas e igual montante em 
despesas. 
  
O OGE vai à discussão e apro vação do Parlamento, 
depois de discutido nas últimas semanas nas comissões 
de especialidade O OGE, com receitas e despesas no 
valor de 4.420.483.285.532 de kwanzas, dedica parte 
considerá vel dos recursos disponíveis à melhoria das con-
dições de vida das populações, estabilidade e se gurança 
nacional e ao desenvolvi mento socio-económico do país. 
Sobre as normas relativas à execução, o OGE reafirma o 
compromisso do Estado com as boas práticas de gestão 
fis cal, de maneira a assegurar a es tabilidade e o cresci-
mento sustentável da economia.  
 
O documento prevê um au mento significativo na taxa 
de crescimento real da economia, saindo dos 3,4 por 
cento deste ano para 12,8 por cento em 2012, enquanto 
a meta de infla ção é estimada em 10 por cento. 
O Orçamento Geral do Estado para 20 12 prevê igual-
mente um aumento substancial das recei tas do sector 
não petrolífero, de 7,5 por cento em 20 11, para 12,5 
em2012. 

O Executivo prevê uma pro dução petrolífera de 6662,7 
mi lhões de barris, a serem vendi dos ao preço médio de 
exporta ção de 77 dólares/barril, cifran do-se a taxa de 
crescimento des te sector em 13,4,por cento. 

 4.11  Parlamento exige clareza no 
Orçamento Geral do Estado
Jornal Expansão
09 de Dezembro de 2011

A constatação foi transmitida durante uma reunião 
entre a equipa económica do Executivo e a 2ª, 4ª e 5ª 
comissões de es pecialidade (sendo esta última a de eco-
nomia e finanças), num documento de recomendações 
lido pela deputada Ruth Men des. 

A parlamentar anotou, por exemplo, o facto de o rela-
tório de fundamentação, em alguns ca sos, apresentar 
as prioridades das acções governativas sem se referir, 
contudo, a necessária quantificação das metas que se 
pretende alcançar. 

A deputada fez também refe rência ao facto de o resumo 
das despesas por função incluir, nas várias rubricas do 
Executi vo, despesas”não especifica das cujo valor, se 
somado, re sulta num montante bastante elevado para ser 
despesa não especificada”. Face a esta constatação, o par-
lamento de cidiu remeter ao Governo a”rectificação”do 
documento, no sentido de se fornecer deta lhes das 
acções a realizar sobre os itens atrás descritos (despe sas 
não especificadas) por se considerarem pouco claros. 
“A não apresentação da codi ficação nas rubricas difi-
culta, nalguns casos, a avaliação e análise do documento 
e deixa transparecer que as contas não foram estrutu-
radas de acordo com os pressupostos técnicos existen-
tes”, asseverou Ruth Mendes, perante o olhar aten to do 
ministro das Finanças, Carlos Alberto Lopes. 

O OGE para o próximo ano é suportado por receitas 
avalia das em 4 triliões Kz (cerca de 40 mil milhões 
USD). O Execu tivo estima um crescimento do -.Produto 
Interno Bruto de 12,8% e projecta-se um incremento do 
PIB nominal para mais de 90 mil milhões USD. 
O OGE divide-se em receitas e despesas, e foi nestas 
últimas que os deputados apresenta ram maiores preo-
cupações, sobre as quais exigem esclare cimentos por 
parte do Executi vo. Olhando para o documento do 
OGE, nota-se que as despe sas sob responsabilidade do 
Governo central são calcula das acima de 70% do OG 
E todo. 
Contando que as actividades que recaem sob o Executivo 
abrangem desde os próprios ministérios até às divisões 
ad ministrativas, nomeadamente comunas, os deputados 
quei xam-se de que”nalguns casos não está claro quais 
os projec tos de responsabilidade do Executivo, das pro-
víncias e dos municípios, o que dificulta o acompanha-
mento e o controlo dos órgãos afins”. 

Os deputados chamaram a atenção sobre os programas 
que, sem explicação plausível, ficaram excluídos do 
OGE, como o caso do combate à de linquência juvenil, da 
comuni cação social ou sobre outros que foram dotados 
de financia mento muito aquém das ne cessidades perce-
bidas para tais sectores. 

Por outro lado, questiona ram-se os critérios de a locação 
de recursos a alguns órgãos do Governo:”Os critérios 
de atri buição de verbas aos diferentes departamentos 
ministeriais e provinciais revelaram-se im perceptíveis 
dando lugar a re clamações dos respectivos res ponsáveis”, 
realçou Ruth Men des, no momento em que indi cava 
algumas recomendações ao Executivo. 

 Já tendo em conta as eleições previstas para o próximo ano 
e reconhecendo, implicitamente, as omissões em orça-
mentos an teriores, o Parlamento solicitou ao Governo 
com efeito retroac tivo a”apresentação de indica dores 
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objectivamente verificá veis para que tenhamos uma per-
cepção correcta das realiza ções do Executivo durante os 
três anos dessa legislatura, por se tratar do último orça-
mento da presente legislatura”. 

4.12  Parlamento exige clareza no 
Orçamento Geral do Estado
Jornal Expansão
09 de Dezembro de 2011

A constatação foi transmitida durante uma reunião 
entre a equipa económica do Executivo e a 2ª, 4ª e 5ª 
comissões de es pecialidade (sendo esta última a de eco-
nomia e finanças), num documento de recomendações 
lido pela deputada Ruth Men des. 

A parlamentar anotou, por exemplo, o facto de o rela-
tório de fundamentação, em alguns ca sos, apresentar 
as prioridades das acções governativas sem se referir, 
contudo, a necessária quantificação das metas que se 
pretende alcançar. 
A deputada fez também refe rência ao facto de o resumo 
das despesas por função incluir, nas várias rubricas do 
Executi vo, despesas”não especifica das cujo valor, se 
somado, re sulta num montante bastante elevado para ser 
despesa não especificada”. Face a esta constatação, o par-
lamento de cidiu remeter ao Governo a”rectificação”do 
documento, no sentido de se fornecer deta lhes das 
acções a realizar sobre os itens atrás descritos (despe sas 
não especificadas) por se considerarem pouco claros. 
“A não apresentação da codi ficação nas rubricas difi-
culta, nalguns casos, a avaliação e análise do documento 
e deixa transparecer que as contas não foram estrutu-
radas de acordo com os pressupostos técnicos existen-
tes”, asseverou Ruth Mendes, perante o olhar aten to do 
ministro das Finanças, Carlos Alberto Lopes. 

O OGE para o próximo ano é suportado por receitas 
avalia das em 4 triliões Kz (cerca de 40 mil milhões 
USD). O Execu tivo estima um crescimento do -.Produto 
Interno Bruto de 12,8% e projecta-se um incremento do 
PIB nominal para mais de 90 mil milhões USD. 
O OGE divide-se em receitas e despesas, e foi nestas 
últimas que os deputados apresenta ram maiores preo-
cupações, sobre as quais exigem esclare cimentos por 
parte do Executi vo. Olhando para o documento do 
OGE, nota-se que as despe sas sob responsabilidade do 
Governo central são calcula das acima de 70% do OG 
E todo. 
Contando que as actividades que recaem sob o Executivo 
abrangem desde os próprios ministérios até às divisões 
ad ministrativas, nomeadamente comunas, os deputados 
quei xam-se de que”nalguns casos não está claro quais 
os projec tos de responsabilidade do Executivo, das pro-

víncias e dos municípios, o que dificulta o acompanha-
mento e o controlo dos órgãos afins”. 
Os deputados chamaram a atenção sobre os programas 
que, sem explicação plausível, ficaram excluídos do 
OGE, como o caso do combate à de linquência juvenil, da 
comuni cação social ou sobre outros que foram dotados 
de financia mento muito aquém das ne cessidades perce-
bidas para tais sectores. 
Por outro lado, questiona ram-se os critérios de a locação 
de recursos a alguns órgãos do Governo:”Os critérios 
de atri buição de verbas aos diferentes departamentos 
ministeriais e provinciais revelaram-se im perceptíveis 
dando lugar a re clamações dos respectivos res ponsáveis”, 
realçou Ruth Men des, no momento em que indi cava 
algumas recomendações ao Executivo. 
 Já tendo em conta as eleições previstas para o próximo ano 
e reconhecendo, implicitamente, as omissões em orça-
mentos an teriores, o Parlamento solicitou ao Governo 
com efeito retroac tivo a”apresentação de indica dores 
objectivamente verificá veis para que tenhamos uma per-
cepção correcta das realiza ções do Executivo durante os 
três anos dessa legislatura, por se tratar do último orça-
mento da presente legislatura”. 

4.13  Deputados pedem aumento de 
investimentos
Jornal de Angola
09 de Dezembro de 2011

O Executivo decidiu ontem, por recomendação da 
Assembleia Nacional, aumentar em 80,6 mil milhões 
de kwanzas as despesas no Orçamento Geral do Estado 
para o próximo ano, a vigorar a partir do dia 1 de Janeiro. 
Na sessão plenária de ontem, os deputados aprova-
ram, por maioria, o Orçamento Geral do Estado, mas 
pediram aumentos nos valores dis ponibilizados para os 
órgãos de justiça, para o governo do Huambo e para o 
Programa de Investimen tos Públicos. 
Com 154 votos a favor (MPLA e Nova. Democracia) e 
19 contra (UNITA, FNLA e PRS), o orça mento para o 
próximo ano passa a ter receitas e despesas no valor de 
4,5 triliões de kwanzas contra os 4,4 triliões propostos 
pelo Execu tivo. Os 80,6 mil milhões de kwanzas adicio-
nais vão ser financiados por endividamento interno, de 
acor do com a recomendação da Assem bleia Nacional. 
A deputada Ruth Adriana Men des leu o parecer con-
junto das co missões que discutiram, na espe cialidade, 
o documento com mi nistros e membros da sociedade 
civil, numa sessão marcada por poucas intervenções e 
na presen ça de membros do Executivo, li derados pelo 
ministro de Estado e chefe da Casa Civil da Presidên cia 
da República, Carlos Feijó. 



Development Workshop — CEDOC 12/2011 — 33  

Os deputados reconheceram que na elaboração do 
OGE- 2012 foram mantidas as directrizes de curto e 
médio prazo, consagradas no Plano Nacional para o 
exercício 2011 2012, que tem como metas a melhoria das 
condições de vida da população, garantir o desenvolvi-
mento económico e social, a segurança e estabilidade 
política e o au mento do emprego dos cidadãos, Os depu-
tados consideram”exí guas”as verbas destinada aos pro-
jectos sociais a serem concluídos no próximo ano, para 
a província do Bié, assim como os valores para a saúde e 
saneamento básico na província do Huambo e pediram 
um ajustamento dos mesmos no orçamento. Nas discus-
sões na es pecialidade, o ministro das Finanças, Carlos 
Alberto Lopes, já tinha garantido aumentar a verba à 
pro víncia do Huambo. 

Para reduzir o desemprego no seio da juventude e criar 
mais pos tos de trabalho, os deputados reco mendaram, 
igualmente, o aumento das verbas atribuídas ao pro-
grama de geração de emprego e rendi mento. Os parla-
mentares pedem também a programação do paga mento 
da dívida com o empresariado da província da Huíla e 
de todo o país que contratam com o Estado para recu-
perar infra-estruturas 

Orçamento prevê”superavit”
Pela primeira vez, o Orçamento Geral do Estado prevê 
um saldo positivo (superavit) do balanço fis cal de 260 
mil milhões de dólares, o equivalente a 2,6 por cento 
do Pro duto Interno Bruto (a soma de toda a riqueza 
produzida no país durante o período). O saldo positivo 
nas re ceitas fiscais torna equilibrado o orçamento para o 
próximo ano, ao contrário do que acontece com vários 
países, até desenvolvidos, e garante uma gestão tranquila 
do Executivo. 

O saldo positivo do balanço fiscal indica que, com 
as receitas fiscais, o Executivo pode realizar despesas 
normais, como pagamento de salá rios, sem necessidade 
de contrair empréstimos. 
Para o próximo ano, a maior fatia do orçamento vai para 
o sector so cial, com 33,3 por cento do total: A admi-
nistração recebe 19,5 por cen to, a defesa, segurança e 
ordem pú blica fica com 15,4 por cento e o sector econó-
mico tem 10,1 por cento. Os encargos financeiros vão 
receber 21,7 por cento. 
Para a concretização dos seus ob jectivos, o Executivo 
prevê uma”ta xa de inflação anual de dez por cen to e uma 
taxa decrescimento real da economia de 12,8 por cento. 
A produção petrolífera estimada é de 6.662,7 milhões 
de barris, a serem comercializados a um preço médio de 
exportação de 77 dólares. 

Pensões e custo de vida 
Em função dos debates tidos nas comissões de especia-
lidade, os de putados pediram a actualização da pensão 
atribuída aos Antigos Com batentes e Veteranos da 
Pátria, que consideram insuficiente para fazer face ao 
custo de vida. 
Os deputados consideram que a população que aufere 
o salário mí nimo nacional apenas consegue ad quirir 
metade dos produtos da cesta básica recomendada e 
pedem me didas urgentes para fixar os preços dos produ-
tos da cesta básica. 

4.14  Diversificação das fontes para 
aumentar as receitas
Jornal de Angola
09 de Dezembro de 2011

O sistema tributário de imposto é dos instrumentos fun-
damentais de desenvolvimento de muitos Es tados, pelo 
qual se obtêm recursos para responder às necessidades 
co lectivas em vários domínios, disse, vice-governador do 
Moxico para área económica e produtiva. 
Francisco Cambango, que fala va, no Luena, na abertura 
de uma palestra sobre a reforma tributária, considerou a 
situação actual de An gola atípica por a maior parte das 
receitas do Estado dependerem do sector petrolífero. 
O director da Unidade Técnica da Reforma Tributaria 
afirmou que a diversificação das fontes de recei tas 
nacionais é das principais apos tas do Executivo para 
desconges tionar o sector petrolífero, que con tinua a ser 
o que mais contribui para a realização de vários pro-
jectos no país. Francisco Brandão referiu que a pales-
tra tinha como objectivo modernizar a administração 
tribu tária, sustentar a criação de uma en tidade adminis-
trativa única respon sável pelas receitas tributárias, que 
agregue a direcção nacional dos im postos e o Serviço 
Nacional das Al fândegas, e promova o recrutamento 
de quadros jovens dotados de com petências, fomente a 
formação dos já existentes e simplifique o processo de 
gestão dos impostos. 

A reforma, frisou, vai ser realiza da de forma gradual 
para permitir ter em consideração a capacidade da admi-
nistração tributária, pôr em prática as medidas e possibi-
litar a sua absorção pelos contribuintes. 

O que se pretende, insistiu o vice- governador, é corrigir 
situações me nos justas ou mais burocráticas exis tentes 
no actual sistema fiscal. 
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4.15  Assembleia pede aumento de 
verbas para o OGE 2012
Semanário O Independente
10 de Dezembro de 2011

A Assembleia Nacional consta tou haver insuficiências 
nas verbas previstas no Orça mento Geral do Estado de 
2012, e soli citou ao Executivo uma dotação de oi tenta 
biliões, 623 milhões, quatro mil e 968 kwanzas, para 
fazer face às des pesas em diversos sectores. 
Esta constatação consta do relató rio parecer conjunto 
apresentado, quinta-feira, durante a IV sessão ple nária 
do parlamento, convocada para discutir e votar, em defi-
nitivo, o Orça mento Geral do Estado para 2012. 
O Legislativo entende que o pro jecto de OGE para o 
2012 deve passar a ter o valor global de quatro triliões, 
501 biliões, 106 milhões, 290 mil e 500 kwanzas, contra 
os quatro triliões, 420 biliões, 483 milhões, 285 mil e 
532 kwanzas, inicialmente proposto pelo Executivo. 

Nesta perspectiva, o parlamento recomendou que 
se ajuste em alta as dotações em diversos sectores, 
com destaque para o sector da Justiça, da Agência do 
Investimento Privado, da província do Huambo, do 
valor global do Programa de Investimentos públi cos, 
entre outros. 

Quanto ao sector da Justiça, um dos mais visados, 
solicita-se o aumen to das verbas para a construção dos 
palácios da justiça nas províncias do Kuando Kubango 
e Zaire, bem assim a reabilitação de infra-estruturas 
no Cunene, Malanje, Lunda Norte, Kwanza Norte e 
Luanda. 
As verbas a atribuir ao Tribunal Constitucional, 
Tribunal Supremo, Procuradoria Militar, bem como 
ao Estudo e Projecto do Edifício sede da Procuradoria-
Geral da República de vem também ser revistas em alta. 
Instou igualmente que se rectifi que o relatório de 
fundamentação do OGE para o próximo ano, inse-
rindo no mesmo as medidas políticas dos sectores da 
Comunicação Social, Rela ções Exteriores e da Justiça, 
dado a sua importância. 

Os deputados recomendaram ainda ao Governo a inscri-
ção no Pro grama de Investimentos Públicos, de 2012, os 
projectos de construção de al deias piloto de Catabuangas 
e Lites e do edifício da Faculdade de Medicina na pro-
víncia de Cabinda, cuja mate rialização contribuirá para 
a me lhoria das condições de vidas das populações. 
O Parlamento recomendou, ain da, a criação de mecanis-
mos necessá rios para que o processo de imple mentação 
da reforma tributária seja coroado de êxitos. 

Após esclarecimentos de mem bros do Executivo, às 
questões levan tadas pelos deputados, o plenário da 
Assembleia Nacional aprovou o do cumento, com 154 
votos a favor, 19 contra e nenhuma abstenção. 

4.16  Executivo acelera a amortização da 
dívida
Jornal de Angola
12 de Dezembro de 2011

O executivo vai pagar, no próximo ano, 8,7 mil milhões 
de dó lares em amortizações da dívida, referem os 
dados do Orçamento Geral do Estado, vigorar em 1 de 
Janeiro. Deste montante, 6,68 mil milhões destinam-
-se ao paga mento da dívida Interna e 2,1 mil milhões a 
dívida externa. 
A dívida do país, disse o ministro das Finanças, Carlos. 
Lopes, está avaliada em 31,4 mil milhões de dólares, o 
equivalente a 38 por cen to de toda a riqueza produzida 
no país, o PIB, este ano. 
Carlos Lopes revelou na quinta- feira, aos deputados, 
que, do mon tante total, 17,8 mil milhões per tencem à 
dívida externa, obtida em acordos bilaterais com vários 
países, e os restantes referem-se a dí vida interna, obtida 
fundamental mente a partir da emissão de títulos do 
tesouro. Relativamente à dívida externa, o país deve; 
entre outros valores, 5,6 mil milhões de dólares à China, 
1,8 mil milhões ao Brasil, 1,4 mil milhões a Portugal e 
1,2 mil milhões a Espanha. 

Nos dois últimos anos, a gestão da dívida pública 
desenvolveu-se num cenário macroeconómico mais 
favorável do que em 2008 de vido principalmente ao 
aumento dos preços do petróleo, que se man teve entre 
90 e 105 dólares por bar ril. q Executivo acelerou os 
paga mentos; em Setembro e Outubro de 2010, de cerca 
3,1 mil milhões dólares dos atrasados do Progra ma de 
Investimentos Públicos de 2008 e 2009, reduzindo de 
5,745 mil milhões para 2,667 mil mi lhões. O saldo 
está a ser amortizado num processo que envolveu o 
pa gamento imediato de 650 mil mi lhões e a negocia-
ção da regulariza ção do restante através de presta ções 
mensais de igual montante por seis ou nove meses. 

Uma análise do Orçamento Ge ral do Estado palra o 
próximo ano, aprovado na quinta-feira pela As sembleia 
Nacional, faz antever um cenário de gestão sustentável 
da dí vida, também motivada pelo bom desempenho das 
receitas este ano. 

O primeiro semestre foi marcado por um aumento das 
receitas do Es tado, por força da subida do preço do 
petróleo no mercado internacio nal, que atingiu fases de 
pico, com níveis superiores a 120 dólares por barril. O 
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volume não foi maior por a expectativa de produção não 
ter sido cumprida, situando-se em 1,6 milhões de barris 
por dia, em vez dos 1,9 milhões previstos. 
No relatório de fundamentação do OGE-20 12, o 
Executivo revela que o bom desempenho da receita é 
também resultado das medidas de reforma fiscal apli-
cadas no âmbito do Programa de Reforma Tributa ria 
lançado em2010. 

Para o próximo ano, o Executivo elaborou o orçamento 
com base num preço médio de exportação do petróleo 
de 77 dólares e numa produção diária média estimada 
de 1,8 mi lhões de barris por dia. Em função do com-
portamento dos preços do petró leo no mercado interna-
cional e de acordo com previsões do Fundo Mo netário 
Internacional, prevê-se que o preço médio se situe cem 
dólares por barril, o que dá uma margem para cumpri-
mento dos compromis sos assumidos pelo Executivo no 
próximo ano. 

Dívida sustentável 
O Executivo considera sustentável a dívida do país, 
avaliada em 38 por cento do Produto Interno Bru to. 
O valor, em percentagem do PIB, é inferior a Estados 
como Por tugal e muitos africanos, onde a dí vida equi-
vale a mais do dobro da ri queza produzida pelo país. 
A sustentabilidade da dívida an golana é reforçada pela 
protecção automática contra riscos cambiais que decorre 
do facto de 80 por cen to da dívida estar denominada 
em dólares norte-americanos, moeda que predomina 
também nas recei tas do Orçamento Geral do Estado, 
uma vez que 78 por cento das recei tas fiscais do país cor-
respondem a obrigações fiscais arrecadadas em dólares 
dos sectores do petróleo e dos diamantes. 

No próximo ano, a economia an golana vai crescer 12 
por cento, tor nando-se numa das taxas mais altas do 
mundo. O sector petrolífero vai ter um crescimento de 
13,4 por cen to e o não-petrolífero 12,5 por cen to. O 
Executivo prevê uma taxa de inflação anual de 10 por 
cento. 

4.17  “É impossível desenvolver o país 
com esta estrutura orçamental”
Novo Jornal
16 de Dezembro de 2011

Se lhe pedíssemos, de forma resu mida, para destacar as 
principais linhas do OGE 2012 que pontos-chave escolhia? 
Eu penso que o OGE, do ponto de vista macroeco-
nómico, é um bom orçamento. Embora o excedente 
di minua, isso pode estar relacionado com o preço con-
servador adoptado em relação ao petróleo - 77 dólares/ 
bam1, quando várias organizações internacionais 

prevêem uma média de 100 dólares. É muito provável 
que, no final do ano, com a execu ção orçamental, o 
excedente seja maior ainda do que aconteceu em 2011. 
Ao contrário daquilo que al guns analistas esperavam, 
entre os quais eu me incluo, o orçamento também não 
demonstra uma deri va eleitoralista (com aumento das
despesas) na caminhada para as eleições de 2012. A pro-
posta orça mental não aponta nesse sentido. A despesa 
total aumenta 10,1%_e está em linha com a inflação pre-
vista. Ou seja, em termos reais temos um con gelamento 
da despesa. 

É um orçamento equilibrado? 
Se avaliarmos o OGE sem as receitas do petróleo (um 
exercício que deve ser feito em países altamente depen-
dentes do petróleo), eu diria até que há uma melhoria 
dos indicadores. É claro que temos um défice, porque 
retirando o petróleo as despesas são muito maiores do 
que as receitas. A impressão é boa do ponto de vista dos 
indicadores de avaliação orça mental. Quanto ao resto, 
mantêm-se todos os problemas estruturais que marca-
ram os orçamentos ante riores. 

E que problemas são esses? 
Em primeiro lugar está a velha ques tão da educação e da 
saúde. Do meu ponto de vista os dois sectores con tinuam 
a receber valores muito bai xos. Os valores orçamenta-
dos para 2012 são basicamente os valores previstos para 
2011. Há um reforço das despesas naqueles dois sectores, 
mas o esforço relativo (em percenta gem da despesa total) 
mantém-se mais ou menos ao nível de 2011. Falamos de 
8,5% para a educação e 5,2% para a saúde. Se somarmos 
os dois valores vamos chegar a 13,7%. 

Ou seja, fica ainda um pouco dis tante daquilo que se vai 
gastar com a defesa, por exemplo. 
Com a defesa e segurança vamos gastar 15,4% das des-
pesas totais. Todos sabemos comos chegámos aqui - 
vivemos uma longa guerra, que acabou há muito pouco 
tempo, e por isso é natural que apresente mos valores ele-
vados na defesa e segurança. Agora, sabemos também 
que não é possível desenvolver o país com esta estrutura 
orçamental. 
Recentemente disse mesmo que este rumo vai nos trazer 
conse quências no futuro. Porquê? 
Não há nenhum país no mundo que se desenvolva 
com estes valores a locados à saúde e educação. Só para 
termos uma ideia, no Burun di a na Cote d’Ivoire os 
orçamentos com educação representam mais de 20% da 
despesa. No caso da saúde, a Zâmbia e Moçambique 
gastam mais de 20% no sector. Este não é um pro-
blema apenas do governo. É um produto herdado de um 
passado histórico recente, mas que precisa de ser rapida-
mente equacionado. 
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A minha sugestão é que se traba lhe para conseguir um 
consenso ao nível da Assembleia Nacional, que envolva 
todos os partidos, onde se estabeleçam metas concretas 
para o aumento das despesas com a educa ção e a saúde. 

Seria necessário quebrar a refe rida contenção ao nível da 
des pesa para investir nos sectores da saúde e educação? 
Ou é possível redistribuir melhor o dinheiro disponível? 
Eu não estou a falar sequer em di minuir as despesas com 
a defesa, porque são importantes. O que digo é que o 
aumento das despesas não pode ser tão grande quanto o 
investimento que será feito na saúde e educação. Repito: 
não é um pro blema do governo. É um problema da socie-
dade angolana, do país, ao qual todos somos chamados 
a con tribuir. Vivemos numa sociedade de conhecimento 
e o que diferencia os países não são os recursos natu-
rais. Quando temos uma sociedade onde, em média, um 
angolano frequenta 4,4 anos na escola e conhecendo nós 
o que representam (em termos de conhecimento) esses 
4,4 anos... Todos compreendemos que o nosso principal 
problema está ao nível da educação e da saúde. Essas são 
as áreas prioritárias. 

O OGE não transparece essa prio ridade. Concorda? 
Absolutamente. E mesmo as verbas que estão alocadas à 
educação, na minha opinião, estão mal alocadas. 

Porquê? 
Porque as verbas destinadas ao en sino superior são 
pouco inferiores àquelas que estão destinadas ao ensino 
secundário. O nosso proble ma está na base e não no 
topo - isto não quer dizer que não temos pro blemas no 
topo, porque temos. Mas  a prioridade está na base, no 
meio. Se um país gasta tanto no ensino su perior como 
gasta em todo o ensino secundário, alguma coisa está 
mal. E há outro aspecto a considerar: as verbas do ensino 
pré-primário. São 15 milhões de dólares! 

Quase nada
Eu digo mesmo que nem devíamos inscrever essa 
verba no OGE. É ridí cula. Qualquer pessoa que leia o 
or çamento e veja que há 15 milhões de dólares (num país 
de 20 milhões de  habitantes) para o ensino pré-primá-
rio... É completamente ridículo. Há ainda outra análise 
que deve ser feita - 33,3% das despesas são alocadas ao 
sector social. Mas uma análise mais fina leva-nos a outra 
conclusão. 

Qual?
 A verba prevista para a protecção social inclui os subsí-
dios aos com bustíveis. O problema é que há um estudo 
do economista e investi gador da Universidade Católica 
de Angola, o Enu1io Londa, que diz que 70% dos sub-
sídios aos combustíveis beneficiam os 30% mais ricos. 
Eu fiz umas contas e cheguei à conclusão que estes 30% 

representam 5% do valor total da despesa. Ou seja, 
es tamos a dizer que gastamos em sub sídios aos combus-
tíveis (e aos 300/0 mais ricos) o mesmo que gastamos a 
tratar da saúde de 100% da popu lação. 
Mas há quem defenda que os sub sídios aos combustí-
veis acabam por ter uma função social, porque aumen-
tam os transportes públi cos, os geradores familiares e a 
indústria. 

Todos podemos entrar pela via do”achismo”... Mas há 
um economista angolano que estudou este assun to. Foi 
a sua tese de mestrado, é um facto. 900/0 dos subsí-
dios a preços vão para os combustíveis. Aliás, em 2010, 
quando o governo decidiu re duzir em 20% os subsídios 
aos com bustíveis foi esse argumento que utilizou. Tudo 
isso é verdade: temos geradores, a população anda de 
táxi, os táxis consomem combustíveis… mas ainda há 
outro elemento de dúvida em relação a este assunto.

Em que sentido? 
Nos dois anos anteriores, em 2010 e 2011, houve uma 
derrapagem tremenda nos subsídios. E o go verno atribui 
essa derrapagam aos combustíveis. A minha pergunta é: 
tendo o governo cortado 200/0 dos subsídios, em 2010, 
como é que em 2011 estavam orçamentados um pouco 
menos de 400 mil milhões de kwanzas e acabámos por 
gastar 600 mil milhões de kwanzas? Há aqui qualquer 
coisa que não funciona e o governo também não explica 
por quê. 

Qual será a justificação, no seu ponto de vista? 
O governo não explica. Diz apenas que a derrapagem 
se deveu aos combustíveis. É preciso informação adi-
cional. Pode haver uma justifica ção... Nós estamos em 
vias de aca bar com as operações orçamentais a cargo da 
Sonangol. Não sei se, even tualmente, a tal derrapagem 
está relacionada com a inclusão no OGE de despesas que 
anteriormente não entravam no orçamento e cabiam à 
Sonangol. Mas em todo o caso o que está aqui em causa 
é o valor que se gasta nos subsídios aos combustí veis - 
estamos a falar de cerca de seis mil milhões de dólares. 
Com as prioridades que temos, com tudo o que precisa-
mos, não podemos gas tar isso tudo com subsídios. 

A prática é que vale 
Tenho ouvido falar em boa e má despesa. O que significa 
estes conceitos? 
Os economistas, normalmente, classificam os gastos 
públi cos em dois tipos. Os bons e os maus. Na má des-
pesa está incluída a despesa corrente. 
Obviamente que a despesa corrente inclui gastos com 
pessoal, salários, e isto não significa necessariamente que 
seja má des pesa. Mas é na des pesa corrente onde, nor-
malmente, mais se desperdiça. Pelo contrário, a despesa 
de investimento é uma boa”despesa porque é repro-
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dutiva. Mas isto são os conceitos, o resto depende da 
prática. Se o dinheiro for aplicado em mau investimento 
isso já não é boa despesa. Por exemplo, eu questiono as 
despesas que foram realizadas para estádio da CAN. 

Terá sido uma boa despesa? 
Os angolanos têm algumas reser vas em relação às obras 
públicas. Exactamente, temos problemas com a qua-
lidade das obras. Este conceito de má e boa despesa 
depende da prá tica. Em relação ao investimento, o OGE 
2012 prevê, de facto, um acrés cimo de 30%. 

É um bom sinal? 
Em princípio sim. Mas é preciso en quadrar os dados 
que temos. O pro fessor Manuel Nunes Júnior, que foi 
Ministro de Estado e da Coordenação Económica, disse 
em entrevista à Exame que Angola apenas tem capa-
cidade para executar investimentos anuais de 7 mil 
milliões de dólares. A verdade é que as verbas previstas 
para 2012 ultrapassam os 9 mil milliões de dólares. 
Sendo verdade o que disse o ex-ministro, como é que 
temos orçamentados 9 mil milliões de dólares para 
in vestimento? Isto coloca em dúvida o conceito de boa 
despesa. O que pode também acontecer é que a execu-
ção orçamental do investimento vai ficar abaixo do pre-
visto, mas também aqui há um défice de informação: o 
últi mo, relatório de execução é relativo ao exercício de 
2007... 

Há alguma justificação para não termos os dados da exe-
cução orça mental? 
O governo tem feito algum esforço. Este ano foi reve-
lada a execução do primeiro trimestre. Inclusivamente 
é uma obrigação prevista na lei: a exe cução trimestral 
tende ser divulgada;. quarenta e cinco dias após o final 
de cada trimestre. Isso não acontece. 
Eu penso que é consequência das fragilidades insti-
tucionais. Não me parece propositado. Julgo que é 
também consequência da falta de capacidade. e orga-
nização da nossa administração pública, em particular 
do Ministério das Finanças. Repito: a execução é funda-
mental para enten der o OGE. 

Porquê?
Porque é fácil dizer que vamos gas tar dez, mas mais 
importante do que isso é perceber onde, como e quando 
os gastámos. É essa a grande questão que se coloca. 

Agricultura sem recursos 
As previsões do governo para o sector não-petrelífero são 
surpreendentes? 
No próximo ano a previsão é que o PIE petrolífero valia 
40% do PIE to tal. Significa que 60% do PIE já é não-
-petrelífero. Se o PIE não petrolífero aumentou, isto 
significa mais produ ção, mais consumo, mais empre-

sas. Então deveríamos esperar que o PIE não-petrelífero 
aumentasse o peso ao nível dos impostos recolhidos. 
Se olharmos para os impostos e para as contribuições à 
Segurança Social, verificamos que têm se mantido mais 
ou menos estáveis. 
Onde pára a diversificação que não se traduz nas recei-
tas? É uma dúvida que eu tenho. 
Estamos a viver a doença holande sa, onde o sector petro-
lífero acaba por esmagar tudo o que se vai.

Fa zendo à volta? 
O problema é que se nós temos uma receita assegurada 
isto faz com tenhamos menos preocupações. A neces-
sidade aguça o engenho. Se nós temos receitas garanti-
das à par tida, eventualmente estamos a nos preocupar 
menos do que devíamos relativamente à diversificação 
da economia. 

Isso é visível na dotação para a agri cultura, por exemplo? 
Todos concordamos que a agricultura tem um grande 
potencial, até mesmo no combate à pobreza e na geração 
de empregos. O que está a acontecer é que na distribui-
ção funcional da despesa, de 2011 para 2012, há um 
decréscimo de orçamento para a agri cultura. 
Não parece fazer muito sentido. Exactamente. 
Aparentemente há uma contradição entre o discurso 
oficial e os meios que são afectos ao sector. 

4.18  “Fundo soberano é uma questão 
de transparência”
Novo Jornal 
16 de Dezembro de 2011

O excedente orçamental repre senta 7% do PIB segundo 
referiu recentemente. Para onde vai este dinheiro? 
É uma questão importante e o pró prio FMI levantou 
esse tema nas reuniões com o governo. Não há uma 
explicação oficial no que diz respeito à gestão dos exce-
dentes orça mentais. 

As verbas excedentárias não es tão a reforçar as reservas 
exter nas de Angola? 
Seguramente estarão porque elas têm crescido. Mas há 
uma parte da aplicação desse dinheiro que é desconhe-
cida. Não está determi nada. E isto tem muito a ver com 
as relações entre o Estado e a Sonangol. Os auditores da 
Sonangol todos os anos levantam reservas. Exactamente 
porque não conse guem determinar se os valores que a 
Sonangol inscreve para entregar ao Estado são valores 
correctos ou não. Eu não quero pensar na má hipótese. 
Mais uma vez, penso que isto se deve à falta de capaci-
dade institucional. À falta de organiza ção. 
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Mas esta é uma questão funda mental, até porque as 
receitas do petróleo representam uma larga fatia das 
receitas do Estado. 
Sim, sobretudo ao nível da trans parência. Nós temos de 
saber como são aplicados e para onde”vão os excedentes 
do petróleo. Temos tido excedentes nas contas públicas 
(excepto em 2009 devido à conjuntura internacional) e 
por isso é importante saber onde estão a ser aplicados. 
Eu penso que uma das formas para começar a resolver 
este problema passa pela criação do fundo soberano. 

Era uma das metas acordadas com o FMI ao abrigo do 
acordo standby assinado com Angola. 
Exacto, é uma medida que está prevista há muitos 
anos. Existe uma comissão, existem várias coi sas... Eu 
costumo dizer o seguinte: até o Kadhafi e a própria 
Líbia têm um fundo soberano onde colocam os exce-
dentes do petróleo. E face àquilo que aconteceu (com a 
de posição do antigo presidente), a existência do fundo 
permitiu saber onde estava uma parte do dinheiro. Acho 
que é fundamental Angola ter um fundo soberano, pro-
fissional que nos apresente todos os anos os resultados, 
a rentabilidade e o balanço das aplicações feitas. Des sa 
forma podemos saber se o fundo está a ser bem utilizado 
e permite- nos até fazer comparações interna cionais com 
outros modelos. 

Pensa que o fundo poderia me lhorar a imagem do país no 
que diz respeito à transparência?
 Justamente. Dizemos tantas vezes que queremos ser a 
referência em África e eu penso que é bastante fácil isso 
acontecer. 

Então porque é que não o fazemos? 
Há falta de vontade politica e de capacidade institucional, 
na sua opinião? 
Há seguramente falta de vontade política. De fazer as 
coisas. Se hou vesse vontade política penso que teriam 
sido criadas as condições técnicas”para a existência de 
um fundo soberano. E mais uma vez -não vale a pena 
inventar a roda: há diversas experiências e mode los, 
utilizados um pouco por todo o mundo. O que preci-
samos de fa zer é estudar os modelos que estão dispo-
níveis e escolher aquele que for mais adaptável à nossa 
realida de. Seria um salto que o país daria em termos de 
transparência. 

4.19  “É impossível desenvolver o país 
com esta estrutura orçamental”
Novo Jornal
16 de Dezembro de 2011

Se lhe pedíssemos, de forma resu mida, para destacar as 
principais linhas do OGE 2012 que pontos-chave escolhia? 
Eu penso que o OGE, do ponto de vista macroeco-
nómico, é um bom orçamento. Embora o excedente 
di minua, isso pode estar relacionado com o preço con-
servador adoptado em relação ao petróleo - 77 dólares/ 
bam1, quando várias organizações internacionais 
prevêem uma média de 100 dólares. É muito provável 
que, no final do ano, com a execu ção orçamental, o 
excedente seja maior ainda do que aconteceu em 2011. 
Ao contrário daquilo que al guns analistas esperavam, 
entre os quais eu me incluo, o orçamento também não 
demonstra uma deri va eleitoralista (com aumento das
despesas) na caminhada para as eleições de 2012. 
A proposta orça mental não aponta nesse sentido. A 
despesa total aumenta 10,1%_e está em linha com a 
inflação prevista. Ou seja, em termos reais temos um 
con gelamento da despesa. 

É um orçamento equilibrado? 
Se avaliarmos o OGE sem as receitas do petróleo (um 
exercício que deve ser feito em países altamente depen-
dentes do petróleo), eu diria até que há uma melhoria 
dos indicadores. É claro que temos um défice, porque 
retirando o petróleo as despesas são muito maiores do 
que as receitas. A impressão é boa do ponto de vista dos 
indicadores de avaliação orça mental. Quanto ao resto, 
mantêm-se todos os problemas estruturais que marca-
ram os orçamentos ante riores. 

E que problemas são esses? 
Em primeiro lugar está a velha ques tão da educação e da 
saúde. Do meu ponto de vista os dois sectores con tinuam 
a receber valores muito bai xos. Os valores orçamenta-
dos para 2012 são basicamente os valores previstos para 
2011. Há um reforço das despesas naqueles dois sectores, 
mas o esforço relativo (em percenta gem da despesa total) 
mantém-se mais ou menos ao nível de 2011. Falamos de 
8,5% para a educação e 5,2% para a saúde. Se somarmos 
os dois valores vamos chegar a 13,7%. 
Ou seja, fica ainda um pouco dis tante daquilo que se vai 
gastar com a defesa, por exemplo. 
Com a defesa e segurança vamos gastar 15,4% das des-
pesas totais. Todos sabemos comos chegámos aqui - 
vivemos uma longa guerra, que acabou há muito pouco 
tempo, e por isso é natural que apresente mos valores ele-
vados na defesa e segurança. Agora, sabemos também 
que não é possível desenvolver o país com esta estrutura 
orçamental. 
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Recentemente disse mesmo que este rumo vai nos trazer 
conse quências no futuro. Porquê? 
Não há nenhum país no mundo que se desenvolva 
com estes valores a locados à saúde e educação. Só para 
termos uma ideia, no Burun di a na Cote d’Ivoire os 
orçamentos com educação representam mais de 20% da 
despesa. No caso da saúde, a Zâmbia e Moçambique 
gastam mais de 20% no sector. Este não é um pro-
blema apenas do governo. É um produto herdado de um 
passado histórico recente, mas que precisa de ser rapida-
mente equacionado. 
A minha sugestão é que se traba lhe para conseguir um 
consenso ao nível da Assembleia Nacional, que envolva 
todos os partidos, onde se estabeleçam metas concretas 
para o aumento das despesas com a educa ção e a saúde. 

Seria necessário quebrar a refe rida contenção ao nível da 
des pesa para investir nos sectores da saúde e educação? Ou é 
possível redistribuir melhor o dinheiro disponível? 
Eu não estou a falar sequer em di minuir as despesas com 
a defesa, porque são importantes. O que digo é que o 
aumento das despesas não pode ser tão grande quanto o 
investimento que será feito na saúde e educação. Repito: 
não é um pro blema do governo. É um problema da socie-
dade angolana, do país, ao qual todos somos chamados 
a con tribuir. Vivemos numa sociedade de conhecimento 
e o que diferencia os países não são os recursos natu-
rais. Quando temos uma sociedade onde, em média, um 
angolano frequenta 4,4 anos na escola e conhecendo nós 
o que representam (em termos de conhecimento) esses 
4,4 anos... Todos compreendemos que o nosso principal 
problema está ao nível da educação e da saúde. Essas são 
as áreas prioritárias. 

O OGE não transparece essa prio ridade. Concorda? 
Absolutamente. E mesmo as verbas que estão alocadas à 
educação, na minha opinião, estão mal alocadas. 

Porquê? 
Porque as verbas destinadas ao en sino superior são 
pouco inferiores àquelas que estão destinadas ao ensino 
secundário. O nosso proble ma está na base e não no 
topo - isto não quer dizer que não temos pro blemas no 
topo, porque temos. Mas  a prioridade está na base, no 
meio. Se um país gasta tanto no ensino su perior como 
gasta em todo o ensino secundário, alguma coisa está 
mal. E há outro aspecto a considerar: as verbas do ensino 
pré-primário. São 15 milhões de dólares! 

Quase nada
Eu digo mesmo que nem devíamos inscrever essa 
verba no OGE. É ridí cula. Qualquer pessoa que leia o 
or çamento e veja que há 15 milhões de dólares (num país 
de 20 milhões de  habitantes) para o ensino pré-primá-
rio... É completamente ridículo. Há ainda outra análise 

que deve ser feita - 33,3% das despesas são alocadas ao 
sector social. Mas uma análise mais fina leva-nos a outra 
conclusão. 

Qual?
 A verba prevista para a protecção social inclui os subsí-
dios aos com bustíveis. O problema é que há um estudo 
do economista e investi gador da Universidade Católica 
de Angola, o Enu1io Londa, que diz que 70% dos sub-
sídios aos combustíveis beneficiam os 30% mais ricos. 
Eu fiz umas contas e cheguei à conclusão que estes 30% 
representam 5% do valor total da despesa. Ou seja, 
es tamos a dizer que gastamos em sub sídios aos combus-
tíveis (e aos 300/0 mais ricos) o mesmo que gastamos a 
tratar da saúde de 100% da popu lação. 
Mas há quem defenda que os sub sídios aos combustí-
veis acabam por ter uma função social, porque aumen-
tam os transportes públi cos, os geradores familiares e a 
indústria. 
Todos podemos entrar pela via do”achismo”... Mas há 
um economista angolano que estudou este assun to. Foi 
a sua tese de mestrado, é um facto. 900/0 dos subsí-
dios a preços vão para os combustíveis. Aliás, em 2010, 
quando o governo decidiu re duzir em 20% os subsídios 
aos com bustíveis foi esse argumento que utilizou. Tudo 
isso é verdade: temos geradores, a população anda de 
táxi, os táxis consomem combustíveis… mas ainda há 
outro elemento de dúvida em relação a este assunto.

Em que sentido? 
Nos dois anos anteriores, em 2010 e 2011, houve uma 
derrapagem tremenda nos subsídios. E o go verno atribui 
essa derrapagam aos combustíveis. A minha pergunta é: 
tendo o governo cortado 200/0 dos subsídios, em 2010, 
como é que em 2011 estavam orçamentados um pouco 
menos de 400 mil milhões de kwanzas e acabámos por 
gastar 600 mil milhões de kwanzas? Há aqui qualquer 
coisa que não funciona e o governo também não explica 
por quê. 

Qual será a justificação, no seu ponto de vista? 
O governo não explica. Diz apenas que a derrapagem 
se deveu aos combustíveis. É preciso informação adi-
cional. Pode haver uma justifica ção... Nós estamos em 
vias de aca bar com as operações orçamentais a cargo da 
Sonangol. Não sei se, even tualmente, a tal derrapagem 
está relacionada com a inclusão no OGE de despesas que 
anteriormente não entravam no orçamento e cabiam à 
Sonangol. Mas em todo o caso o que está aqui em causa 
é o valor que se gasta nos subsídios aos combustí veis - 
estamos a falar de cerca de seis mil milhões de dólares. 
Com as prioridades que temos, com tudo o que precisa-
mos, não podemos gas tar isso tudo com subsídios. 
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A prática é que vale 
Tenho ouvido falar em boa e má despesa. O que significa 
estes conceitos? 
Os economistas, normalmente, classificam os gastos 
públi cos em dois tipos. Os bons e os maus. Na má des-
pesa está incluída a despesa corrente. 
Obviamente que a despesa corrente inclui gastos com 
pessoal, salários, e isto não significa necessariamente que 
seja má des pesa. Mas é na des pesa corrente onde, nor-
malmente, mais se desperdiça. Pelo contrário, a despesa 
de investimento é uma boa”despesa porque é repro-
dutiva. Mas isto são os conceitos, o resto depende da 
prática. Se o dinheiro for aplicado em mau investimento 
isso já não é boa despesa. Por exemplo, eu questiono as 
despesas que foram realizadas para estádio da CAN. 

Terá sido uma boa despesa? 
Os angolanos têm algumas reser vas em relação às obras 
públicas. Exactamente, temos problemas com a qua-
lidade das obras. Este conceito de má e boa despesa 
depende da prá tica. Em relação ao investimento, o OGE 
2012 prevê, de facto, um acrés cimo de 30%. 

É um bom sinal? 
Em princípio sim. Mas é preciso en quadrar os dados 
que temos. O pro fessor Manuel Nunes Júnior, que foi 
Ministro de Estado e da Coordenação Económica, disse 
em entrevista à Exame que Angola apenas tem capa-
cidade para executar investimentos anuais de 7 mil 
milliões de dólares. A verdade é que as verbas previstas 
para 2012 ultrapassam os 9 mil milliões de dólares. 
Sendo verdade o que disse o ex-ministro, como é que 
temos orçamentados 9 mil milliões de dólares para 
in vestimento? Isto coloca em dúvida o conceito de boa 
despesa. O que pode também acontecer é que a execu-
ção orçamental do investimento vai ficar abaixo do pre-
visto, mas também aqui há um défice de informação: o 
últi mo, relatório de execução é relativo ao exercício de 
2007... 

Há alguma justificação para não termos os dados da exe-
cução orça mental? 
O governo tem feito algum esforço. Este ano foi reve-
lada a execução do primeiro trimestre. Inclusivamente 
é uma obrigação prevista na lei: a exe cução trimestral 
tende ser divulgada;. quarenta e cinco dias após o final 
de cada trimestre. Isso não acontece. 
Eu penso que é consequência das fragilidades insti-
tucionais. Não me parece propositado. Julgo que é 
também consequência da falta de capacidade. e orga-
nização da nossa administração pública, em particular 
do Ministério das Finanças. Repito: a execução é funda-
mental para enten der o OGE. 

Porquê?
Porque é fácil dizer que vamos gas tar dez, mas mais 
importante do que isso é perceber onde, como e quando 
os gastámos. É essa a grande questão que se coloca. 

Agricultura sem recursos 
As previsões do governo para o sector não-petrelífero são 
surpreendentes? 
No próximo ano a previsão é que o PIE petrolífero valia 
40% do PIE to tal. Significa que 60% do PIE já é não-
-petrelífero. Se o PIE não petrolífero aumentou, isto 
significa mais produ ção, mais consumo, mais empre-
sas. Então deveríamos esperar que o PIE não-petrelífero 
aumentasse o peso ao nível dos impostos recolhidos. 
Se olharmos para os impostos e para as contribuições à 
Segurança Social, verificamos que têm se mantido mais 
ou menos estáveis. 
Onde pára a diversificação que não se traduz nas recei-
tas? É uma dúvida que eu tenho. 
Estamos a viver a doença holande sa, onde o sector petro-
lífero acaba por esmagar tudo o que se vai 

Fa zendo à volta? 
O problema é que se nós temos uma receita assegurada 
isto faz com tenhamos menos preocupações. A neces-
sidade aguça o engenho. Se nós temos receitas garanti-
das à par tida, eventualmente estamos a nos preocupar 
menos do que devíamos relativamente à diversificação 
da economia. 

Isso é visível na dotação para a agri cultura, por exemplo? 
Todos concordamos que a agricultura tem um grande 
potencial, até mesmo no combate à pobreza e na geração 
de empregos. O que está a acontecer é que na distribui-
ção funcional da despesa, de 2011 para 2012, há um 
decréscimo de orçamento para a agri cultura. 
Não parece fazer muito sentido. Exactamente. 
Aparentemente há uma contradição entre o discurso 
oficial e os meios que são afectos ao sector. 

4.20 Repartição fiscal com o aumento 
de receitas
Jornal de Angola
19 de Dezembro de 2011

A delegação do Ministério das Finanças no Kuando-
Kubango ar recadou, este ano, até Novembro, mais de 
970 milhões de kwanzas provenientes do pagamento 
das obrigações fiscais, disse, ao Jor nal de Angola o chefe 
do departa mento provincial de impostos. 
José Cavenguele afirmou que a verba é superada 
quando forem contabilizadas as receitas de De zembro 
e que da importância arre cadada cerca 551,33 milhões 
de kwanzas foram produzidos pela Repartição Fiscal 
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do Menongue e os restantes pelo posto aduaneiro de 
Catuitui, no município de Cuangar, na fronteira com a 
República da Namíbia. 
Os Impostos de Rendimento de Trabalho (IRT), de 
selo, de consu mo, de empreitada e industrial, bem 
como as taxas de circulação e de desalfandegamento de 
merca dorias são os que mais contribuí ram para receita 
apurada. 
Em 2010 a delegação do Minis tério das Finanças arre-
cadou 1,3 mil milhões de kwanzas, que foram aplicados 
no processo de recons trução nacional e no programa 
de combate à fome e à pobreza na cir cunscrição do 
Kuando-Kubango. 
O crescimento das receitas lo cais, referiu José Cavenguele, 
co meçou em 2010, quando o Posto Aduaneiro de 
Catuitui ascendeu à categoria de delegação aduaneira e 
o dinheiro passou a ser controlado pela repartição fiscal 
de Menongue. 

José Cavenguele declarou que existem lacunas nos seus 
servi ços por a província ser muito extensa e ter apenas 
uma Reparti ção Fiscal, em Menongue. Esta si tuação, 
disse, facilita a fuga ao fis co por parte de comerciantes e 
de empresários com actividade fora de Menongue. 

4.21   Executivo define regras de 
execução 
Jornal de Angola
22 de Dezembro de 2011

O Conselho de Ministros deu ontem aval positivo ao 
decreto presidencial que estabelece as regras de execução 
do Orça mento Geral do Estado (OGE). Numa altura 
em que se avizinha um novo ano fiscal, o próximo passo 
será a promulgação do referido diploma pelo Presiden te 
da República. 

Em comunicado divulgado no fi nal da reunião decorrida 
no Palácio da Cidade Alta; sob orientação do Presidente 
da República, o órgão adianta que o documento 
contem pla um conjunto de normas e pro cedimentos a 
serem observados pe las unidades orçamentais na execu-
ção das dotações orçamentais que lhes estão consigna-
das. O diploma, lê-se no comunicado,”determina ainda 
que a inobservância das refe ridas regras de execução, faz 
incor rer os seus autores em responsabili dade disciplinar, 
administrativa, civil e criminal, nos termos da lei”. 

Tal como o decreto presidencial que estabelece as regras 
de execu ção do Orçamento Geral do Estado, aguardam 
apenas pela promulga ção e consequente publicação 
um decreto que cria o Instituto Supe rior de Ciências 
Policiais e Crimi nais e outro que estabelece o perío do de 
5 de Janeiro a 15 de Abril de 2012, como segunda fase 

para o re gisto e actualização do registo elei toral em todo 
território nacional. 

A criação do Instituto Superior de Ciências Policiais e 
Criminais enquadra-se nas acções do Exe cutivo para o 
aumento dos conhe cimentos técnicos e operativos e a 
consequente profissionalização dos efectivos da Polícia 
Nacio nal. Trata-se de um estabelecimen to de ensino 
superior poli técnico, público e policial, dependente 
do Comando Geral da Polícia Nacional. Em relação 
ao decreto que es tabelece a segunda fase para o re gisto 
e actualização do registo elei toral, há que realçar que 
a primeira fase, decorrida entre 29 de Julho e 16 de 
Dezembro, teve um saldo de 489.159 novos eleitores 
registados e a confirmação de4.751.553 anti gos eleitores, 
perfazendo um total de 5.240.712 eleitores. 

Sublinhe-se que o registo eleitoral foi tema de destaque, 
segunda-feira, na reunião do Conselho da Repúbli ca. 
Este órgão de consulta do Chefe de Estado considerou 
positivos os resultados alcançados na primeira fase do 
processo e deu também pa recer favorável à realização da 
se gunda fase do referido processo no período compreen-
dido entre 5 de Janeiro 15 de Abrilde2012. 
Assim, depois de receber o aval positivo do Conselho 
de Ministros, aguarda-se que nos próximos dias o 
Presidente da República promul gue e mande publicar 
o decreto que estabelece o período de 5 de Janei ro a 15 
de Abril de 2012, como se gunda fase para o registo e 
actuali zação do registo eleitoral em todo o território 
nacional. 

Por outro lado, e ainda no que se refere à política 
macroeconómica, foi ontem aprovada a Programação 
Financeira do Tesouro referente ao primeiro trimes-
tre do próximo ano, que vem assegurar a execução do 
OGE para 20 12 desde os primeiros dias de Janeiro. O 
Conselho de Mi nistros deu também”luz verde”a um 
financiamento para a construção do edifício do Museu 
da Ciência e Tec nologia, na Província de Luanda, no 
valor de 44 milhões de euros. O projecto insere-se nos 
investimentos do Executivo com vista à melhoria da 
educação e do ensino, bem como do acesso dos cidadãos 
ao conhecimen to, à ciência e à tecnologia. 
Na sessão de ontem, o órgão con sultivo do Presidente da 
República aprovou dois projectos no âmbito da Lei do 
Investimento Privado, cuja implementação deve resul-
tar na criação de mais de dois mil em pregos. Trata-se 
dos projectos de investimento”Continente Ango la”, 
estimado em 103 milhões de dólares norte-americanos, 
para a comercialização de bens alimenta res em Luanda 
e Huambo, e”An gola Oilfield Equipment”, no valor de 
30 milhões de dólares, em Luan da, para montagem 
de equipamen to subaquático de apoio à explora ção 
petrolífera. 
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4.22  Executivo define 
 regras de execução 

Jornal de Angola
22 de Dezembro de 2011

O Conselho de Ministros deu ontem aval positivo ao 
decreto presidencial que estabelece as regras de execução 
do Orça mento Geral do Estado (OGE). Numa altura 
em que se avizinha um novo ano fiscal, o próximo passo 
será a promulgação do referido diploma pelo Presiden te 
da República. 
Em comunicado divulgado no fi nal da reunião decorrida 
no Palácio da Cidade Alta; sob orientação do Presidente 
da República, o órgão adianta que o documento 
contem pla um conjunto de normas e pro cedimentos a 
serem observados pe las unidades orçamentais na execu-
ção das dotações orçamentais que lhes estão consigna-
das. O diploma, lê-se no comunicado,”determina ainda 
que a inobservância das refe ridas regras de execução, faz 
incor rer os seus autores em responsabili dade disciplinar, 
administrativa, civil e criminal, nos termos da lei”. 
Tal como o decreto presidencial que estabelece as regras 
de execu ção do Orçamento Geral do Estado, aguardam 
apenas pela promulga ção e consequente publicação 
um decreto que cria o Instituto Supe rior de Ciências 
Policiais e Crimi nais e outro que estabelece o perío do de 
5 de Janeiro a 15 de Abril de 2012, como segunda fase 
para o re gisto e actualização do registo elei toral em todo 
território nacional. 

A criação do Instituto Superior de Ciências Policiais e 
Criminais enquadra-se nas acções do Exe cutivo para o 
aumento dos conhe cimentos técnicos e operativos e a 
consequente profissionalização dos efectivos da Polícia 
Nacio nal. Trata-se de um estabelecimen to de ensino 
superior poli técnico, público e policial, dependente 
do Comando Geral da Polícia Nacional. Em relação 
ao decreto que es tabelece a segunda fase para o re gisto 
e actualização do registo elei toral, há que realçar que 
a primeira fase, decorrida entre 29 de Julho e 16 de 
Dezembro, teve um saldo de 489.159 novos eleitores 
registados e a confirmação de4.751.553 anti gos eleitores, 
perfazendo um total de 5.240.712 eleitores. 

Sublinhe-se que o registo eleitoral foi tema de destaque, 
segunda-feira, na reunião do Conselho da Repúbli ca. 
Este órgão de consulta do Chefe de Estado considerou 
positivos os resultados alcançados na primeira fase do 
processo e deu também pa recer favorável à realização da 
se gunda fase do referido processo no período compreen-
dido entre 5 de Janeiro 15 de Abrilde2012. 

Assim, depois de receber o aval positivo do Conselho 
de Ministros, aguarda-se que nos próximos dias o 
Presidente da República promul gue e mande publicar 

o decreto que estabelece o período de 5 de Janei ro a 15 
de Abril de 2012, como se gunda fase para o registo e 
actuali zação do registo eleitoral em todo o território 
nacional. 

Por outro lado, e ainda no que se refere à política 
macroeconómica, foi ontem aprovada a Programação 
Financeira do Tesouro referente ao primeiro trimes-
tre do próximo ano, que vem assegurar a execução do 
OGE para 20 12 desde os primeiros dias de Janeiro. O 
Conselho de Mi nistros deu também”luz verde”a um 
financiamento para a construção do edifício do Museu 
da Ciência e Tec nologia, na Província de Luanda, no 
valor de 44 milhões de euros. O projecto insere-se nos 
investimentos do Executivo com vista à melhoria da 
educação e do ensino, bem como do acesso dos cidadãos 
ao conhecimen to, à ciência e à tecnologia. 

Na sessão de ontem, o órgão con sultivo do Presidente da 
República aprovou dois projectos no âmbito da Lei do 
Investimento Privado, cuja implementação deve resul-
tar na criação de mais de dois mil em pregos. Trata-se 
dos projectos de investimento”Continente Ango la”, 
estimado em 103 milhões de dólares norte-americanos, 
para a comercialização de bens alimenta res em Luanda 
e Huambo, e”An gola Oilfield Equipment”, no valor de 
30 milhões de dólares, em Luan da, para montagem 
de equipamen to subaquático de apoio à explora ção 
petrolífera. 

4.23  Evasão fiscal considerada elevada
Jornal de Angola
22 de Dezembro de 2011

O grau de evasão fiscal em Angola é muito elevado, 
comparado com os países da SADC e do mundo, afir-
mou na terça-feira, em Luanda, o director do Projecto 
Executivo Pa ra a Reforma Tributária (PERT), Fernando 
Brandão. 
O responsável disse que isso é no tório na comparação 
que se faz entre a baixa recolha de receitas não petro-
líferas com o Produto Interno Bruto (PIB), que se situa 
apenas à volta dos nove por cento. 

Fernando Brandão, que falava à imprensa por ocasião 
da inaugura ção da IV Repartição Fiscal da Pro víncia de 
Luanda, situado na zona do Talatona, disse que a área 
técni ca do PERT e o Executivo angola no têm envidado 
esforços para cor rigir o défice na arrecadação de re ceitas 
fiscais e tem havido ganhos consideráveis para o país. 
“Os resultados do PERT desen volvidos até à presente 
data são bas tante animadores e em Janeiro po dem, even-
tualmente, ser publicados valores e outros resultados 
reais de todo o trabalho”, informou. 
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O director do projecto disse que existe um programa do 
Executivo com objectivos bem traçados, co mo o qual se 
pensa que, ao longo do tempo, as condições das repar-
tições fiscais vão melhorar e aumentar em número para 
satisfazer a procura dos contribuintes. 

4.24  Executivo define 
 regras de execução 

Jornal de Angola
22 de Dezembro de 2011

O Conselho de Ministros deu ontem aval positivo ao 
decreto presidencial que estabelece as regras de execução 
do Orça mento Geral do Estado (OGE). Numa altura 
em que se avizinha um novo ano fiscal, o próximo passo 
será a promulgação do referido diploma pelo Presiden te 
da República. 
Em comunicado divulgado no fi nal da reunião decorrida 
no Palácio da Cidade Alta; sob orientação do Presidente 
da República, o órgão adianta que o documento 
contem pla um conjunto de normas e pro cedimentos a 
serem observados pe las unidades orçamentais na execu-
ção das dotações orçamentais que lhes estão consigna-
das. O diploma, lê-se no comunicado,”determina ainda 
que a inobservância das refe ridas regras de execução, faz 
incor rer os seus autores em responsabili dade disciplinar, 
administrativa, civil e criminal, nos termos da lei”. 

Tal como o decreto presidencial que estabelece as regras 
de execu ção do Orçamento Geral do Estado, aguardam 
apenas pela promulga ção e consequente publicação 
um decreto que cria o Instituto Supe rior de Ciências 
Policiais e Crimi nais e outro que estabelece o perío do de 
5 de Janeiro a 15 de Abril de 2012, como segunda fase 
para o re gisto e actualização do registo elei toral em todo 
território nacional. 

A criação do Instituto Superior de Ciências Policiais e 
Criminais enquadra-se nas acções do Exe cutivo para o 
aumento dos conhe cimentos técnicos e operativos e a 
consequente profissionalização dos efectivos da Polícia 
Nacio nal. Trata-se de um estabelecimen to de ensino 
superior poli técnico, público e policial, dependente 
do Comando Geral da Polícia Nacional. Em relação 
ao decreto que es tabelece a segunda fase para o re gisto 
e actualização do registo elei toral, há que realçar que 
a primeira fase, decorrida entre 29 de Julho e 16 de 
Dezembro, teve um saldo de 489.159 novos eleitores 
registados e a confirmação de4.751.553 anti gos eleitores, 
perfazendo um total de 5.240.712 eleitores. 

Sublinhe-se que o registo eleitoral foi tema de destaque, 
segunda-feira, na reunião do Conselho da Repúbli ca. 
Este órgão de consulta do Chefe de Estado considerou 

positivos os resultados alcançados na primeira fase do 
processo e deu também pa recer favorável à realização da 
se gunda fase do referido processo no período compreen-
dido entre 5 de Janeiro 15 de Abrilde2012. 
Assim, depois de receber o aval positivo do Conselho 
de Ministros, aguarda-se que nos próximos dias o 
Presidente da República promul gue e mande publicar 
o decreto que estabelece o período de 5 de Janei ro a 15 
de Abril de 2012, como se gunda fase para o registo e 
actuali zação do registo eleitoral em todo o território 
nacional. 

Por outro lado, e ainda no que se refere à política 
macroeconómica, foi ontem aprovada a Programação 
Financeira do Tesouro referente ao primeiro trimes-
tre do próximo ano, que vem assegurar a execução do 
OGE para 20 12 desde os primeiros dias de Janeiro. O 
Conselho de Mi nistros deu também”luz verde”a um 
financiamento para a construção do edifício do Museu 
da Ciência e Tec nologia, na Província de Luanda, no 
valor de 44 milhões de euros. O projecto insere-se nos 
investimentos do Executivo com vista à melhoria da 
educação e do ensino, bem como do acesso dos cidadãos 
ao conhecimen to, à ciência e à tecnologia. 

Na sessão de ontem, o órgão con sultivo do Presidente da 
República aprovou dois projectos no âmbito da Lei do 
Investimento Privado, cuja implementação deve resul-
tar na criação de mais de dois mil em pregos. Trata-se 
dos projectos de investimento”Continente Ango la”, 
estimado em 103 milhões de dólares norte-americanos, 
para a comercialização de bens alimenta res em Luanda 
e Huambo, e”An gola Oilfield Equipment”, no valor de 
30 milhões de dólares, em Luan da, para montagem 
de equipamen to subaquático de apoio à explora ção 
petrolífera. 

4.25  FMI quer saber onde estão 32 
biliões de dólares 
Novo Jornal
23 de Dezembro de 2011

O último relatório do Fundo Mo netário Internacional 
(FMI), publicado durante este mês ao abrigo do acordo 
Stand-Byassinado com Angola, levanta questões acerca 
do paradeiro de 32 bi liões de dólares - um quarto do 
Produ to Interno Bruto (PIE) nacional. O No vo Jornal 
tentou obter esclarecimentos junto do Ministério das 
Finanças e da Casa Civil do Presidente da República, 
mas tal não foi possível até ao fecho da edição. 
Apesar das dúvidas, a instituição de Bretton Woods 
(como são conhecidos o FMI e o Banco Mundial), 
afirma na Cai xa 2 do referido relatório que o”proces so 
de reconciliação”de contas está em andamento. 
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As actividades para fiscais da Sonangol entre 2007 e 2010 
não estavam sobre a alçada do Ministério das Finanças, 
se gundo alerta o FMI, e este facto (em par ceria com os 
contínuos excedentes orça mentais dos últimos anos) terá 
resultado num desequilíbrio entre os valores decla rados 
vela petrolífera e os dados do Go verno. 

Desde o ano passado, diz o FMI, que as actividades para 
fiscais (inclui os subsí dios aos combustíveis, despesas de 
capital e o abastecimento de combustível às instituições 
públicas, por exemplo) da Sonangol estão a ser acompa-
nhadas de perto pelo Ministério das Finanças, o que não 
acontecia anteriormente. 

No mesmo documento o FMI afirma que foi criada 
uma super-estrutura com membros do Ministério das 
Finanças, Petróleo, Planeamento e Sonangol para avaliar 
o paradeiro dos 32 biliões de dó lares. 
O assunto ganhou grande visibilidade mundial devido 
à denúncia da Human Rights Watch, e foi divulgado 
pelas prin cipais agências de notícias do mundo. 
O FMI conclui que as recentes acções do Ministério 
das Finanças angolano para monitorizar mais de perto 
a Sonangol, após a reforma legal de 2010, resultaram na 
descoberta de fluxos financeiros pa ra contas estrangei-
ras acima dos valores que podem ser justificados pelas 
autori dades, no volume global de 7,1 mil mi lhões de 
dólares. 

A Human Rights Watch já tinha identi ficado uma dis-
crepância anterior seme lhante nos fundos angolanos 
- quatro mil milhões de dólares (três mil milhões de 
euros) de receitas petrolíferas que”desapareceram”entre 
1997 e 2002 -le vantando suspeitas de”má gestão e de 
corrupção”. 

Ao mesmo tempo que regista”melhorias na gestão ango-
lana do lucrativo sector petrolífero”, a Human Rights 
Watch não deixa de criticar o governo por”não res ponder 
adequadamente aos graves pro blemas económicos e 
sociais do país”.”Apesar da vasta riqueza petrolífera, os 
indicadores sociais permanecem baixos e a população 
tem acesso limitado aos serviços sociais”, reafirma a 
organiza ção, com sede em Nova Iorque. 

A organização nota, em concreto, os”es forços das autori-
dades angolanas para li mitar a cobertura mediática”e”o 
uso ex cessivo da força contra os protestos, a 07 de Março, 
03 de Setembro e 03 de De zembro, na capital”. 
“Dezenas de milhões de dólares podiam ser usados em 
benefício do povo angola no - em vez disso, o governo 
não explica onde estão”, lamenta a organização. 

4.26  Chefe de Estado promulga lei do 
OGE 
Jornal de Angola 
24 de Dezembro de 2011

O Presidente da República, Jo sé Eduardo dos Santos, 
promul gou e mandou publicar a Lei do Orçamento 
Geral do Estado para o exercício económico de 2012, 
que aprova a estimativa da recei ta e a fixação da despesa 
para o período em questão, indica uma nota de imprensa 
da Secretária para os Assuntos de Comunica ção 
Institucional e Imprensa do Presidente da República, 
distri buída ontem. 

O Executivo prevê uma taxa de inflação anual de dez 
por cento e uma taxa de crescimento real da economia 
de 12,8 por cento. A produção petrolífera estimada é 
de 6.662,7 milhões de barris, a serem comercializados a 
um preço médio de exportação de 77 dólares. De acordo 
com o documento, o OGE para 2012 comporta receitas 
esti madas em 4,5 triliões de kwanzas e despesas fixadas 
em igual montan te. Os órgãos da Administração Central 
e Local do Estado, incluin do os órgãos de soberania 
depen dentes do OGE, devem observar ri gorosamente os 
critérios de gestão em vigor, para que seja assegurada, 
cada vez mais, a racional aplicação dos recursos públicos 
disponíveis. 
O OGE para 2012 foi aprovado pela Assembleia 
Nacional no dia 8 deste mês, com um incremento de 
80,6 mil milhões de kwanzas, por recomendação dos 
deputados. Na sessão de aprovação, os deputados reco-
nheceram que na elaboração do documento foram man-
tidas as di rectrizes de curto e médio prazo, consagra-
das no Plano Nacional pa ra 2011-2012, que tem como 
metas a melhoria das condições de vida da população, 
garantir o desenvolvi mento económico e social, a segu-
rança e estabilidade política e o au mento do emprego 
dos cidadãos. 

O orçamento para o próximo ano prevê um saldo posi-
tivo (superavit) do balanço fiscal de 260 mil mi lhões 
de dólares, o equivalente a 2,6 por cento do Produto 
Interno Bruto (a soma de toda a riqueza produzida no 
país durante o período). O saldo positivo nas receitas 
fiscais torna equilibrado o orçamento para o próximo 
ano, ao contrário do que acon tece com vários países, 
até desen volvidos, e garante uma gestão tranquila do 
Executivo. 

O saldo positivo do balanço fiscal indica que, com 
as receitas fiscais, o Executivo pode realizar despesas 
normais, como pagamento de salá rios, sem necessidade 
de contrair empréstimos. Para o próximo ano, a maior 
fatia do orçamento vai para o sector social, com 33,3 por 
cento do total. A administração recebe 19,5 por cento, 
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a defesa, segurança e or dem pública 15,4porcentoe o 
sec tor económico 10,1 por cento. Os encargos financei-
ros vão receber 21,7porcento. 

4.27 Instituição financeira apoia o 
Executivo na promoção da 
transparência nas contas 
Jornal de Angola
 25 de Dezembro de 2011

O Fundo Monetário Interna cional (FMI) incentivou o 
Exe cutivo a prosseguir, no próximo ano, os esforços de 
promoção da transparência nas contas pú blicas, através 
da publicação re gular de relatórios sobre a exe cução 
orçamental e auditorias externas independentes da com-
panhia petrolífera do Estado, a 50nangol. 
Aquela instituição financeira in ternacional, de acordo 
com os com promissos assumidos durante a quinta 
revisão ao Acordo Stand-By feita em Outubro do ano 
em curso, considera que o Executivo deve continuar 
no próximo ano as refor mas fiscais. O acordo, assinado 
em Novembro de 2009, prevê a dispo nibilização pelo 
FMI de um mon tante de 858,9 milhões de dólares, num 
período de 27 meses. 

O FMI considera que a”aplica ção do programa tem sido 
forte e os objectivos têm sido alcançados”.”O programa 
das autoridades está a alcançar sucesso em matéria de 
es tabilidade macroeconómica e as re servas externas 
estão a ser recons truídas”, de acordo com o FMI. 
O Fundo Monetário Internacio nal reconheceu que 
Angola conti nua a fazer progressos rumo à esta bilidade 
macroeconómica. 
Entre os indicadores, além da es tabilidade da taxa de 
câmbio, o FMI refere a redução das taxas de juro e a 
restauração das reservas interna cionais num ritmo mais 
acelerado do que o esperado. 

Um relatório apresentado recen temente em conferên-
cia de impren sa pelo representante residente do FMI 
em Angola, Nicholas Staines, informa que os progres-
sos foram sustentados por uma forte consoli dação fiscal 
nos dois últimos anos.”A estabilização continua incom-
pleta”, sublinha o documento, cuja elaboração resultou 
da quinta ava liação feita, no quadro do Acordo Stand-By 
assinado entre o Execu tivo angolano e aquela instituição 
monetária internacional. 

Em relação às reformas fiscais e à transparência, o rela-
tório do FMI congratula-se com as medidas to madas 
para melhorar o controlo das operações financeiras da 
Sonangol com o orçamento, conside rado uma peça 
central para melho rar a tesouraria e gestão de caixa, a 
contínua disseminação de informa ções relacionadas às 

operações da Sonangol, incluindo o relatório de demons-
trações financeiras audita dasde2010.
O FMI também saúda as medidas tomadas para enfren-
tar o”grande e inexplicável residual nas contas fiscais”, o 
que compromete a qua lidade das estatísticas das finan-
ças públicas para os programas e formulação de políti-
cas. Este tra balho, sublinha o documento do FMI, tem 
de ser sustentado de for ma substancial. 

O FMI saúda igualmente a deci são das autoridades 
angolanas em basearem o Orçamento Geral do Estado 
em preços”conservadores”do petróleo, o seu compro-
misso pa ra melhorar as transferências dos rendimentos 
do petróleo e conti nuar a trabalhar para a definição do 
quadro de um fundo de estabiliza ção. Quanto à situação 
fiscal, o do cumento refere que tem estado em grande 
parte sob controlo. 

A inércia da inflação e a deterio ração da qualidade dos 
activos ban cários, devido ao impacto de atrasa dos inter-
nos, sugerem que os esfor ços de reforma precisam de ser 
sus tentados, para estabelecer as bases para uma econo-
mia competitiva, de crescimento rápido e diversificada. 
Angola, segundo aquela institui ção financeira, precisa 
também de uma posição mais forte das reser vas inter-
nacionais para melhorar a capacidade de resistência aos 
cho ques externos. 

4.28  Instituição financeira apoia o 
Executivo na promoção da 
transparência nas contas 
Jornal de Angola
 25 de Dezembro de 2011

O Fundo Monetário Interna cional (FMI) incentivou o 
Exe cutivo a prosseguir, no próximo ano, os esforços de 
promoção da transparência nas contas pú blicas, através 
da publicação re gular de relatórios sobre a exe cução 
orçamental e auditorias externas independentes da com-
panhia petrolífera do Estado, a 50nangol. 
Aquela instituição financeira in ternacional, de acordo 
com os com promissos assumidos durante a quinta 
revisão ao Acordo Stand-By feita em Outubro do ano 
em curso, considera que o Executivo deve continuar 
no próximo ano as refor mas fiscais. O acordo, assinado 
em Novembro de 2009, prevê a dispo nibilização pelo 
FMI de um mon tante de 858,9 milhões de dólares, num 
período de 27 meses. 

O FMI considera que a”aplica ção do programa tem sido 
forte e os objectivos têm sido alcançados”.”O programa 
das autoridades está a alcançar sucesso em matéria de 
es tabilidade macroeconómica e as re servas externas 
estão a ser recons truídas”, de acordo com o FMI. 
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O Fundo Monetário Internacio nal reconheceu que 
Angola conti nua a fazer progressos rumo à esta bilidade 
macroeconómica. 

Entre os indicadores, além da es tabilidade da taxa de 
câmbio, o FMI refere a redução das taxas de juro e a 
restauração das reservas interna cionais num ritmo mais 
acelerado do que o esperado. 

Um relatório apresentado recen temente em conferên-
cia de impren sa pelo representante residente do FMI 
em Angola, Nicholas Staines, informa que os progres-
sos foram sustentados por uma forte consoli dação fiscal 
nos dois últimos anos.”A estabilização continua incom-
pleta”, sublinha o documento, cuja elaboração resultou 
da quinta ava liação feita, no quadro do Acordo Stand-By 
assinado entre o Execu tivo angolano e aquela instituição 
monetária internacional. 
Em relação às reformas fiscais e à transparência, o rela-
tório do FMI congratula-se com as medidas to madas 
para melhorar o controlo das operações financeiras da 
Sonangol com o orçamento, conside rado uma peça 
central para melho rar a tesouraria e gestão de caixa, a 
contínua disseminação de informa ções relacionadas às 
operações da Sonangol, incluindo o relatório de demons-
trações financeiras audita dasde2010.

O FMI também saúda as medidas tomadas para enfren-
tar o”grande e inexplicável residual nas contas fiscais”, o 
que compromete a qua lidade das estatísticas das finan-
ças públicas para os programas e formulação de políti-
cas. Este tra balho, sublinha o documento do FMI, tem 
de ser sustentado de for ma substancial. 
O FMI saúda igualmente a deci são das autoridades 
angolanas em basearem o Orçamento Geral do Estado 
em preços”conservadores”do petróleo, o seu compro-
misso pa ra melhorar as transferências dos rendimentos 
do petróleo e conti nuar a trabalhar para a definição do 
quadro de um fundo de estabiliza ção. Quanto à situação 
fiscal, o do cumento refere que tem estado em grande 
parte sob controlo. 

A inércia da inflação e a deterio ração da qualidade dos 
activos ban cários, devido ao impacto de atrasa dos inter-
nos, sugerem que os esfor ços de reforma precisam de ser 
sus tentados, para estabelecer as bases para uma econo-
mia competitiva, de crescimento rápido e diversificada. 
Angola, segundo aquela institui ção financeira, precisa 
também de uma posição mais forte das reser vas inter-
nacionais para melhorar a capacidade de resistência aos 
cho ques externos. 

4.29  Fiscalização das contas
Jornal de Angola
27 de Dezembro de 2011

O Presidente do Tribunal de Contas, Julião António, 
anunciou uma”fiscalização intensa das contas públi-
cas”, para se atingir o mais rapida mente possível 
a”transparência na gestão dos dinheiros públicos”. 
O Tribunal de Contas é, nos termos da Constituição, o 
órgão supremo de fiscalização da legalidade das finanças 
públicas e de julgamento das contas que a lei sujeitar à 
sua jurisdição”. 
O papel fiscalizador do Tribunal de Contas assume uma 
grande im portância, na medida em que lhe cabe saber se 
os dinheiros públicos fo ram gastos nos termos em que a 
lei prescreve. 

Os dinheiros públicos inscritos no Orçamento Geral 
do Estado são afectados às instituições públicas para 
despesas que satisfaçam as ne cessidades colectivas, pelo 
que a sua gestão deve obedecer a regras que são previa-
mente postas em vigor em diplomas legais pelo poder 
legis lativo. 
As regras de execução do Orçamento Geral do Estado 
devem ser es crupulosamente cumpridas, sob pena dos 
que assim não procederem in correrem em actos ilegais, 
passíveis de penalização. 

Temos afirmado que o servidor do Estado, em particu-
lar aquele que exerce cargos públicos, tem a responsa-
bilidade de cuidar conveniente mente dos fundos à sua 
disposição. 

O erário público existe para servir as populações e os 
seus gestores têm a obrigação legal de prosseguir os 
objectivos para os quais das dota ções orçamentais foram 
concedidas. 
Uma fiscalização intensa das contas públicas, como 
propõe Julião An tónio, transmite aos cidadãos a ideia 
de que em 2012 vai continuar o ri gor na verificação 
do que as unidades orçamentais fazem em relação ao 
erário público, na perspectiva de uma melhor gestão 
dos dinheiros do Estado. Julião António enuncia aquilo 
que o Tribunal de Contas preten de fazer no próximo 
ano:”vamos auditar uma parte considerável dos secto-
res vitais da economia nacional, no sentido de melhor 
contribuir mos para a transparência na gestão do erário 
público”. 

O presidente do Tribunal de Contas está preocupado 
com a economia nacional, o que demonstra que a satis-
fação das necessidades colectivas passa pelo bom uso dos 
dinheiros públicos por parte das diversas insti tuições do 
Estado. 
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O Tribunal de Contas pretende que os cidadãos não 
sejam passivos em relação a eventuais irregularidades 
cometidas por órgãos do Estado, na gestão dos dinheiros 
públicos, podendo qualquer um denunciá-las e ob ter por 
e-mail o resultado da verificação das denúncias. 
E uma iniciativa louvável e que pode ajudar o Tribunal 
de Contas a to mar conhecimento de um maior número 
de actos ilegais na utilização de fundos públicos. Mas 
é preciso ter em consideração que ilegalidade não quer 
dizer fraude e muito menos corrupção. 

Há muitos casos em que os agentes do Estado cometem 
irregularida des nas contas por desconhecimento das 
regras ou das técnicas. O Tribu nal de Contas tem tido 
um papel muito positivo neste aspecto, porque os seus 
inspectores, de uma forma pedagógica, têm levado 
empresas públi cas, instituições do Estado e os seus ges-
tores a corrigir os seus erros. 

Os responsáveis pelas contas públicas, de uma forma 
geral, estão preocupados em fazer bem e sobretudo em 
cumprir as regras em vigor. Essa é a postura de todos. As 
excepções têm o devido tratamento e neste momento, 
em termos de contas públicas, Angola é um dos países 
mais transparentes do mundo. 
O ponto mais fraco nesse aspecto tem a ver com as recei-
tas públicas. 

Há fraude e evasão fiscal em níveis que preocupam as 
autoridades finan ceiras. Mas a reforma tributária, que 
em breve vai ser apresentada à As sembleia Nacional, tem 
leis importantes que vão acabar com a evasão fiscal e 
permitir ao Estado o aumento de receitas dos sectores 
produtivos e do trabalho. 
O comércio e a indústria, com exclusão do petró-
leo e dos diamantes, produzem poucas receitas para o 
Estado. A reforma tributária vai alterar este quadro. Só 
quando todos pagarem regularmente os seus impostos 
o Executivo fica em condições de dar aos contribuintes 
tudo aquilo de que necessitam, sobretudo no que diz res-
peito à Saúde e à Educação, secto res que notoriamente 
precisam de elevar a sua qualidade. Mas se o Esta do 
não tem receitas, não pode fornecer serviços básicos 
eficientes. 

Todos reclamamos o fornecimento regular de água e 
luz. Mas nin guém se interroga sobre esta questão muitos 
simples: quantos pagam e quanto para terem um serviço 
de qualidade. 
Se formos ver, um elevado número de consumidores 
pura e simples mente não paga ou nem sequer faz parte 
do registo das empresas forne cedoras de água e luz. 
Temos de mudar de hábitos e sobretudo de uma men-
talidade que leva a exigir tudo do Estado sem dar nada 
em troca. 

4.30  Conselho de Ministro aborda novo 
ano fiscal
Jornal de Economia e Finanças
27 de Dezembro de 2011

O Conselho de Ministros realizou na semana passada a 
sua nona Sessão Ordinária, sob orientação do Presi dente 
da República, José Eduardo dos Santos, no Palácio 
Presidencial da Cidade Alta. Tendo em perspec tiva o 
início de um novo ano fiscal 
O Conselho de Ministros procedeu à aprovação de um 
Decreto Presiden cial que estabelece as regras de exe-
cução do Orçamento Geral do Esta do, documento que 
contempla um conjunto de normas e procedimentos 
que devem ser observados pelas uni dades orçamentais 
na execução das dotações que lhes estão consignadas. 
Este diploma determina ainda que a inobservância das 
referidas regras de execução, faz incorrer os seus auto res 
em responsabilidade disciplinar, administrativa, civil e 
criminal, nos termos da lei. 

Um outro documento no domínio da política macroeco-
nómica, igualmente aprovado na sessão do Conse lho de 
Ministros e que vem assegurar a execução do Orçamento 
Geral do Estado para 2012, é a Programação Financeira 
do Tesouro referente ao primeiro trimestre do próximo 
ano, diploma que prevê o montante das receitas a arreca-
dar e das despesas a efectuar no referido período. 
No âmbito da Lei do Investimento Privado, o Conselho 
de Ministros aprovou os projectos de investimento 
designados”Continente Angola”, estimado em cerca 
de 103 milhões de dólares, para a comercialização de 
bens alimentares nas províncias de Luanda e Huambo 
e”Angola Oilfield Equipment”, no valor de cerca de 30 
milhões de dólares, em Luanda, para a montagem de 
equipamento subaquá tico de apoio à exploração petrolí-
fera. A implementação destes dois projectos traduzir-se-
-á na criação de mais de dois mil empregos.

OGE para 2012
O Presidente da República, José Edu ardo dos Santos, 
promulgou e man dou publicar a Lei do Orçamento 
Ge ral do Estado (OGE) para o Exercício Económico de 
2012, instrumento que aprova a estimativa da receita e 
a fixação da despesa orçamental para o próximo ano. 
De acordo com uma nota da Secretaria para Assuntos 
de Comunicação Institucional e Im prensa do Presidente 
da República, distribuída na sexta-feira passada, o OGE 
para 2012 comporta receitas es timadas em quatro tri-
liões, quinhen tos e um biliões, cento e seis milhões, 
duzentos e noventa mil e quinhentos kwanzas e despe-
sas fixadas em igual montante. De acordo com a lei, os 
órgãos da Administração Central e Local do Estado, 
incluindo os órgãos de soberania dependentes do OGE 
devem observar rigorosamente os critérios de gestão em 
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vigor, por forma a que seja assegurada, cada vez mais, a 
racional aplicação dos recursos públicos disponíveis. 

Colheita agrícola 
Setenta e duas mil toneladas é a estimativa prevista para 
a colheita de milho, massango e massambala, durante a 
campanha agrícola de 2012 a nível dos seis municípios 
da província do Cunene. A projecção foi feita, na semana 
passada, pelo governador, António Didalelwa, du rante a 
abertura oficial da campanha agrícola, que decorreu na 
localidade de Mavovo, município da Cahama. Segundo 
o governante, o apoio que o Executivo continua a prestar 
às associações de camponeses e coope rativas agrícolas, 
através do crédito de campanha e o apetrechamento das 
estações de desenvolvimento agrário, permitem elevar 
os níveis de segurança alimentar. Conforme explicou, 
o objectivo deste apoio é garantir a auto-suficiência ali-
mentar, contribuindo para o aumento do rendimento da 
família, da capacida de produtiva, a oferta do produto no 
mercado local, com vista o combate à pobreza na região

Fomento pecuário 
Trinta cabeças de gado bovino foram entregues na 
semana passada, em Camabatela, município de Ambaca, 
a criadores das províncias do Kwanza-Norte e do Uíje, 
numa iniciativa do Ministério da Agricultura, Desen-
volvimento Rural e Pescas. A estra tégia tem corno objec-
tivo o fomento pecuário no planalto de Camabatela que 
engloba as duas províncias e Malanje. Segundo o minis-
tro Afonso Pedro Canga, que presidiu o acto, o projecto 
a ser implementado fase adamente vai contemplar mais 
de 150 criadores com mil e 500 cabeças de gado bovino, 
tendentes a apoiar todos os que se mostrem interessa-
dos e que demonstrem reunir condi ções, mas que não 
tenham ainda capacidades financeiras para dar início 
à actividade agro-pecuária. O governante garantiu que 
o projecto vai, igualmente, beneficiar também numa 
fase posterior, criadores de outras províncias, casos do 
Huambo, Benguela, Kwanza-Sul e Huíla. 

Novos empresários 
O Programa Municipal Integrado de Desenvolvimento 
Rural e Combate à Pobreza fez emergir uma nova classe 
empresarial no interior da província da Huíla. A afir-
mação é do governador, Isaac dos Anjos, que falava, 
na semana passada, durante a cerimónia de cumpri-
mentos de fim-de-ano. Isaac dos Anjos disse que uma 
nova classe empresarial surge ao nível dos municípios, 
fruto das oportunidades que os pro gramas oferecem. 
No seu apelo, o governante diz ser de todo razoável que 
estes novos empresários ajudem a fortificar a economia 
da provín cia. Lembrou, por outro lado, que a prática 
de abertura dos concursos públicos será continuada em 
2012, dado aos bons resultados alcançados com a con-
clusão das obras dentro dos prazos e pela sua qualidade. 

O governador disse ainda que as empreitadas inscritas 
no Programa de Investimentos Públicos estão traduzidas 
em 16 projectos. 

Fertilizantes 
A administração do município do Katchiungo, no 
Huambo, vai empregar, em 2012, 15 milhões de kwanzas 
na compra de fertilizantes para apoiar as associações 
de cam poneses, cooperativas e agricultores familiares. 
Segundo o administra dor, José Manuel dos Santos, o 
valor para este investimento será disponi bilizado pelo 
Programa de Combate à Fome e à Pobreza e vai per-
mitir adquirir adubo e sulfato de amónio. José Manuel 
dos Santos adiantou, por outro lado, que a procura 
destes fertilizantes no mercado local é maior, pelo que 
a compra destes inputs agrícolas vai reduzir a procu ra 
pelos camponeses. Esta acção, inserida no Programa de 
Combate 
à Fome e à Pobreza vai permitir que os camponeses 
aumentem e diversifiquem as suas culturas e obtenham 
melhores rendimentos. Nesta localidade, estão controla-
das 60 associações, 21 cooperativas e 31.144 agricultores 
familiares. 

Bacia do kwanza 
A Sociedade Nacional de Combustí veis de Angola 
(Sonangol), através do seu presidente do Conselho de 
Admi nistração, Manuel Vicente, confirmou na semana 
passada, em Luanda, a existência de petróleo no bloco 
21, localizado em águas profundas, no Centro-Sul 
da Bacia do Kwanza, a sudoeste da capital angolana. 
Segundo Manuel Vicente, as reservas nesta área, cuja 
profundidade da lâmina de água varia entre 300 e 1.600 
metros, ainda estão a ser quantificadas e na devida 
altura deverão ser avançadas as infor mações detalhadas. 
O gestor afirmou que a confirmação de existência de 
petróleo na Bacia do Kwanza, deita a baixo as dúvidas 
sobre a sua poten cialidade, realçando que os resultados 
financeiros decorrentes desta confir mação ainda estão 
por ser calculados. O Bloco 21 compreende, na parte 
Este, a escarpa da plataforma e, na zona Central e Oeste, 
mini-bacias salíferas. 
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4.31  Fiscalização das contas
Jornal de Angola
27 de Dezembro de 2011

 
O Presidente do Tribunal de Contas, Julião António, 
anunciou uma”fiscalização intensa das contas públi-
cas”, para se atingir o mais rapida mente possível 
a”transparência na gestão dos dinheiros públicos”. 
O Tribunal de Contas é, nos termos da Constituição, o 
órgão supremo de fiscalização da legalidade das finanças 
públicas e de julgamento das contas que a lei sujeitar à 
sua jurisdição”. 

O papel fiscalizador do Tribunal de Contas assume uma 
grande im portância, na medida em que lhe cabe saber se 
os dinheiros públicos fo ram gastos nos termos em que a 
lei prescreve. 

Os dinheiros públicos inscritos no Orçamento Geral 
do Estado são afectados às instituições públicas para 
despesas que satisfaçam as ne cessidades colectivas, pelo 
que a sua gestão deve obedecer a regras que são previa-
mente postas em vigor em diplomas legais pelo poder 
legis lativo. 
As regras de execução do Orçamento Geral do Estado 
devem ser es crupulosamente cumpridas, sob pena dos 
que assim não procederem in correrem em actos ilegais, 
passíveis de penalização. 
Temos afirmado que o servidor do Estado, em particu-
lar aquele que exerce cargos públicos, tem a responsa-
bilidade de cuidar conveniente mente dos fundos à sua 
disposição. 
O erário público existe para servir as populações e os 
seus gestores têm a obrigação legal de prosseguir os 
objectivos para os quais das dota ções orçamentais foram 
concedidas. 

Uma fiscalização intensa das contas públicas, como 
propõe Julião An tónio, transmite aos cidadãos a ideia 
de que em 2012 vai continuar o ri gor na verificação 
do que as unidades orçamentais fazem em relação ao 
erário público, na perspectiva de uma melhor gestão 
dos dinheiros do Estado. Julião António enuncia aquilo 
que o Tribunal de Contas preten de fazer no próximo 
ano:”vamos auditar uma parte considerável dos secto-
res vitais da economia nacional, no sentido de melhor 
contribuir mos para a transparência na gestão do erário 
público”. 
O presidente do Tribunal de Contas está preocupado 
com a economia nacional, o que demonstra que a satis-
fação das necessidades colectivas passa pelo bom uso dos 
dinheiros públicos por parte das diversas insti tuições do 
Estado. 
O Tribunal de Contas pretende que os cidadãos não 
sejam passivos em relação a eventuais irregularidades 

cometidas por órgãos do Estado, na gestão dos dinheiros 
públicos, podendo qualquer um denunciá-las e ob ter por 
e-mail o resultado da verificação das denúncias. 
E uma iniciativa louvável e que pode ajudar o Tribunal 
de Contas a to mar conhecimento de um maior número 
de actos ilegais na utilização de fundos públicos. Mas 
é preciso ter em consideração que ilegalidade não quer 
dizer fraude e muito menos corrupção. 

Há muitos casos em que os agentes do Estado cometem 
irregularida des nas contas por desconhecimento das 
regras ou das técnicas. O Tribu nal de Contas tem tido 
um papel muito positivo neste aspecto, porque os seus 
inspectores, de uma forma pedagógica, têm levado 
empresas públi cas, instituições do Estado e os seus ges-
tores a corrigir os seus erros. 

Os responsáveis pelas contas públicas, de uma forma 
geral, estão preocupados em fazer bem e sobretudo em 
cumprir as regras em vigor. Essa é a postura de todos. As 
excepções têm o devido tratamento e neste momento, 
em termos de contas públicas, Angola é um dos países 
mais transparentes do mundo. 

O ponto mais fraco nesse aspecto tem a ver com as recei-
tas públicas. Há fraude e evasão fiscal em níveis que pre-
ocupam as autoridades finan ceiras. Mas a reforma tri-
butária, que em breve vai ser apresentada à As sembleia 
Nacional, tem leis importantes que vão acabar com a 
evasão fiscal e permitir ao Estado o aumento de receitas 
dos sectores produtivos e do trabalho. 
O comércio e a indústria, com exclusão do petró-
leo e dos diamantes, produzem poucas receitas para o 
Estado. A reforma tributária vai alterar este quadro. Só 
quando todos pagarem regularmente os seus impostos 
o Executivo fica em condições de dar aos contribuintes 
tudo aquilo de que necessitam, sobretudo no que diz res-
peito à Saúde e à Educação, secto res que notoriamente 
precisam de elevar a sua qualidade. Mas se o Esta do 
não tem receitas, não pode fornecer serviços básicos 
eficientes. 

Todos reclamamos o fornecimento regular de água e 
luz. Mas nin guém se interroga sobre esta questão muitos 
simples: quantos pagam e quanto para terem um serviço 
de qualidade. 

.se formos ver, um elevado número de consumidores 
pura e simples mente não paga ou nem sequer faz parte 
do registo das empresas forne cedoras de água e luz. 
Temos de mudar de hábitos e sobretudo de uma men-
talidade que leva a exigir tudo do Estado sem dar nada 
em troca. 
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4.32  O Orçamento Geral do Estado
Jornal de Economia e Finanças
27 de Dezembro de 2011

O séc. xx foi marcado com o fim do classicismo orça-
mental, fortalecimento da missão do Esta do no domínio 
económico, com o objectivo de diminuir a proeminên-
cia dos parlamentos em relação aos Executivos tendo 
em atenção a mo dernização das técnicas e métodos de 
gestão económica e fi nanceira. No período em referên-
cia - O liberalismo inspirou normas democráticas, com 
o objectivo de proteger os parti culares, limitar o cres-
cimento da máquina estadual, os encar gos fiscais, etc; 
surgindo deste modo a teoria do orçamento. 
O Estado na sua actividade principal capta receitas e 
realiza despesas cuja fonte principal e primordial assenta 
nos impostos. Para que ele (Estado) cumpra, com êxito, 
o seu papel tem de dispor de instrumentos afins, devida-
mente estruturados e harmonizados. 

O intervencionismo 
A intervenção do Estado na economia, ao longo do 
século XX, exigiu, cada vez mais, instrumentos que 
garantissem a racionalização da sua actuação. Foi deste 
modo, que surgiram os Planos. Quanto à sua diversi-
dade, os Planos podem ser: • Orçamentais aqueles que 
correspondem a orçamentos dos Estados e/ou outras 
entidades Públicas. 

Técnicos. Económicos - Sociais. 
Imperativos - são aqueles que apresentam a forma de 
regulação dos sistemas económicos colectivistas. 

• Indicativos - são aqueles que não apresentam, em con-
creto, um instrumento de política económica, isto é, 
apresentam-se de forma libera e racionalizada no âmbi to 
da intervenção económica (por exemplo: os planos dos 
sistemas capitalistas liberalizados). 

• Mistos - aqueles que apresentam as variantes e cam-
biantes dos anteriores, isto é, apresentam metas indicati-
vas e parcialmente imperativas no âmbito da política 
eco nómica traçada pelo Estado. Os planos podem ser, 
quanto ao seu horizonte temporal, curtos, médios e 
longos. 
O Orçamento Geral do Estado - é o”documento apre-
sentado sob a forma de lei, que comporta urna descrição 
detalhada de todas as despesas do Estado, propostas pelo 
Executivo e autorizadas pelo Parlamento (Assembleia 
Na cional) e, antecipadamente, previstas para um hori-
zonte temporal de um ano”. 
O OGE por força do princípio da separação de funções 
e interdependência dos órgãos de soberania deve elencar 
normas de autorização que vinculem o Estado e outras 
en tidades Públicas nos seus actos traduzidos na previ-

são e autorização de receitas e despesas, revestindo-se de 
força jurídica e geradores de direitos e obrigações. 
Em sentido inverso, os orçamentos privados são”actos 
financeiros, simples contas, meros actos de previsão de 
re ceitas e de despesas”. 

Elementos do orçamento 
O conceito de orçamento é diversificado, isto é, varia 
con soante o autor, por isso, interessa-nos destrinçar os 
seus elementos do seguinte modo: 

•Político - que representa a autorização formal conce dida 
ao executivo pelo parlamento (Assembleia Nacional) na 
base da proposta elaborada por aquele (executivo) e sub-
metida a esta (Assembleia Nacional). 

• Económico - abrange a previsão da actividade finan-
ceira anual a realizar pelos or9ãos Públicos (por exemplo: 
a administração Pública) sob égide do Executivo. 

• Jurídico - representa a peça fundamental que regula 
poder financeiro do Estado (em termos de despesas e 
receitas) constituindo, assim, um instrumento impres-
cindível de execução orçamental e se apresenta em for ma 
de lei. 
Com efeito, o Orçamento Geral do Estado não deve ser 
confundido com as suas figuras afins, tais corno: 
Plano económico -nas economias de mercado o plano 
económico não exerce nenhuma pressão sobre os sujeitos 
económicos; e, até, em relação ao sector Público. 
O Plano Económico nas economias de mercado, na 
ge neralidade, contém programas e projectos de inves-
timentos referentes à economia; e não se circunscreve, 
apenas, à actividade do Estado no plano orçamental cuja 
vigência pode ser anual e/ou plurianual. 

• Balanço de Estado - consiste na determinação do 
passivo e activo do Estado num determinado período 
temporal. 

• Conta do Estado - diz respeito ao registo da execução 
orçamental; diferindo, assim, da característica do orça-
mento - que contém, também, um registo de previsão. 

• Orçamentos Administrativos - diz respeito às previ-
sões e autorizações administrativas orçamen tais internas 
e parciais atinentes à Administração Central do Estado. 
Ex:”orçamentos cambiais do sector Público”-”docu-
mentos que autorizam os movimentos cambiais de cada 
ano, relativamente a operações do tesouro (incluindo 
os dos seus banqueiros no estrangeiro e os dos cofres 
consu lares, além do circuito bancário normal).”
• Orçamentos das Pessoas Privadas - Por não terem 
um poder vinculativo próprio, baseiam-se em simples 
estima tivas racionais. 
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Contexto legal do OGE 
Os ordenamentos jurídicos dos diversos países do 
mun do levam-nos a inferir que o orçamento no contexto 
do enquadramento legal obedece a três níveis: 
Constitucional; 
Lei Orgânica Orçamental e Legislação Conexa; 
Lei Anual do Orçamento e Decreto-Lei de Execução 
Orçamental. 

Nível constitucional 
Define, como padrão, as linhas, princípios e orientações 
estruturantes do orçamento tais como: 
a) -”Âmbito e conteúdo do orçamento e estrutura da 
perspectiva anual. 
b) - Organização do orçamento e apresentação das recei-
tas e despesas. 
c) - Definição das competências do parlamento e do 
Go verno em cada uma das fases do círculo orçamental e 
pra zos de algumas competências.”
O nível constitucional no plano orçamental constitui a 
pirâmide suprema em relação a outra legislação e/ou dis-
posição lega. 

Lei orçamental e legislação conexa 
Abrange um aglomerado de normas jurídicas materiais 
que disciplinam, com maior abrangência, os assuntos 
refe rentes à elaboração, discussão, aprovação, execução e 
con trolo do orçamento dos diversos países do mundo. A 
praxis do processo do tratamento do Orçamento Geral 
do Estado não é uniforme. Em Angola, por exemplo, 
as regras e prin cípios sobre a elaboração do Orçamento 
Geral do Estado encontramo-las na Lei-Quadro sobre 
o OGE. 

Lei anual e decreto de execução 
As diversas matérias a este nível são reguladas por 
diplo mas legais, geralmente, de iniciativa do executivo, 
embora que tal prática, em matéria de facilidade de subs-
tituição, engendre algumas vantagens e inconvenientes. 
O significado do conceito de orçamento redunda num 
instituto de vários sentidos, tais como: uma”previsão”, 
um”plano”, uma”conta”, uma fixação de somas e seu 
emprego, um”estado”ou até de um estabelecimento de 
planos e”expectativas”. O orçamento, por ser o espelho de 
uma nação, reveste-se de uma grande responsabilida de 
política do Estado assente nos grandes princípios da 
separação de poderes entre os parlamentos e governos 
cuja acção deve ser norteada pelos padrões universais da 
boa governação e um sentido intrínseco de uma sensata 
e transparente”gestão financeira”. 
O orçamento contém elementos essenciais atinentes à 
área política, económica e jurídica. O seu contexto legal 
obedece a lei orgânica orçamental e legislação conexa, 
a rei anual do orçamento e Decreto-Lei de Execução 
orçamental. 

4.33  O Orçamento Geral do Estado
Jornal de Economia e Finanças
27 de Dezembro de 2011

O séc. xx foi marcado com o fim do classicismo orça-
mental, fortalecimento da missão do Esta do no domínio 
económico, com o objectivo de diminuir a proeminên-
cia dos parlamentos em relação aos Executivos tendo 
em atenção a mo dernização das técnicas e métodos de 
gestão económica e fi nanceira. No período em referên-
cia - O liberalismo inspirou normas democráticas, com 
o objectivo de proteger os parti culares, limitar o cres-
cimento da máquina estadual, os encar gos fiscais, etc; 
surgindo deste modo a teoria do orçamento. 
O Estado na sua actividade principal capta receitas e 
realiza despesas cuja fonte principal e primordial assenta 
nos impostos. Para que ele (Estado) cumpra, com êxito, 
o seu papel tem de dispor de instrumentos afins, devida-
mente estruturados e harmonizados. 

O intervencionismo 
A intervenção do Estado na economia, ao longo do 
século XX, exigiu, cada vez mais, instrumentos que 
garantissem a racionalização da sua actuação. Foi deste 
modo, que surgiram os Planos. Quanto à sua diversi-
dade, os Planos podem ser: • Orçamentais aqueles que 
correspondem a orçamentos dos Estados e/ou outras 
entidades Públicas. 
Técnicos. Económicos - Sociais. 
Imperativos - são aqueles que apresentam a forma de 
regulação dos sistemas económicos colectivistas. 

• Indicativos - são aqueles que não apresentam, em con-
creto, um instrumento de política económica, isto é, 
apresentam-se de forma libera e racionalizada no âmbi to 
da intervenção económica (por exemplo: os planos dos 
sistemas capitalistas liberalizados). 

• Mistos - aqueles que apresentam as variantes e cam-
biantes dos anteriores, isto é, apresentam metas indicati-
vas e parcialmente imperativas no âmbito da política 
eco nómica traçada pelo Estado. Os planos podem ser, 
quanto ao seu horizonte temporal, curtos, médios e 
longos. 
O Orçamento Geral do Estado - é o”documento apre-
sentado sob a forma de lei, que comporta urna descrição 
detalhada de todas as despesas do Estado, propostas pelo 
Executivo e autorizadas pelo Parlamento (Assembleia 
Na cional) e, antecipadamente, previstas para um hori-
zonte temporal de um ano”. 
O OGE por força do princípio da separação de funções 
e interdependência dos órgãos de soberania deve elencar 
normas de autorização que vinculem o Estado e outras 
en tidades Públicas nos seus actos traduzidos na previ-
são e autorização de receitas e despesas, revestindo-se de 
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força jurídica e geradores de direitos e obrigações. 
Em sentido inverso, os orçamentos privados são”actos 
financeiros, simples contas, meros actos de previsão de 
re ceitas e de despesas”. 

Elementos do orçamento 
O conceito de orçamento é diversificado, isto é, varia 
con soante o autor, por isso, interessa-nos destrinçar os 
seus elementos do seguinte modo: 
.Político - que representa a autorização formal conce dida 
ao executivo pelo parlamento (Assembleia Nacional) na 
base da proposta elaborada por aquele (executivo) e sub-
metida a esta (Assembleia Nacional). 

• Económico - abrange a previsão da actividade finan-
ceira anual a realizar pelos or9ãos Públicos (por exemplo: 
a administração Pública) sob égide do Executivo. 

• Jurídico - representa a peça fundamental que regula 
poder financeiro do Estado (em termos de despesas e 
receitas) constituindo, assim, um instrumento impres-
cindível de execução orçamental e se apresenta em for ma 
de lei. 
Com efeito, o Orçamento Geral do Estado não deve ser 
confundido com as suas figuras afins, tais corno: 
Plano económico -nas economias de mercado o plano 
económico não exerce nenhuma pressão sobre os sujeitos 
económicos; e, até, em relação ao sector Público. 
O Plano Económico nas economias de mercado, na 
ge neralidade, contém programas e projectos de inves-
timentos referentes à economia; e não se circunscreve, 
apenas, à actividade do Estado no plano orçamental cuja 
vigência pode ser anual e/ou plurianual. 

• Balanço de Estado - consiste na determinação do 
passivo e activo do Estado num determinado período 
temporal. 

• Conta do Estado - diz respeito ao registo da execução 
orçamental; diferindo, assim, da característica do orça-
mento - que contém, também, um registo de previsão.
 
• Orçamentos Administrativos - diz respeito às previ-
sões e autorizações administrativas orçamen tais internas 
e parciais atinentes à Administração Central do Estado. 
Ex:”orçamentos cambiais do sector Público”-”docu-
mentos que autorizam os movimentos cambiais de cada 
ano, relativamente a operações do tesouro (incluindo 
os dos seus banqueiros no estrangeiro e os dos cofres 
consu lares, além do circuito bancário normal).”
.Orçamentos das Pessoas Privadas - Por não terem 
um poder vinculativo próprio, baseiam-se em simples 
estima tivas racionais. 

Contexto legal do OGE 
Os ordenamentos jurídicos dos diversos países do 
mun do levam-nos a inferir que o orçamento no contexto 
do enquadramento legal obedece a três níveis: 
Constitucional; 
Lei Orgânica Orçamental e Legislação Conexa; 
Lei Anual do Orçamento e Decreto-Lei de Execução 
Orçamental. 

Nível constitucional 
Define, como padrão, as linhas, princípios e orientações 
estruturantes do orçamento tais como: 
a) -”Âmbito e conteúdo do orçamento e estrutura da 
perspectiva anual. 
b) - Organização do orçamento e apresentação das recei-
tas e despesas. 
c) - Definição das competências do parlamento e do 
Go verno em cada uma das fases do círculo orçamental e 
pra zos de algumas competências.”
O nível constitucional no plano orçamental constitui a 
pirâmide suprema em relação a outra legislação e/ou dis-
posição lega. 

Lei orçamental e legislação conexa 
Abrange um aglomerado de normas jurídicas materiais 
que disciplinam, com maior abrangência, os assuntos 
refe rentes à elaboração, discussão, aprovação, execução e 
con trolo do orçamento dos diversos países do mundo. A 
praxis do processo do tratamento do Orçamento Geral 
do Estado não é uniforme. Em Angola, por exemplo, 
as regras e prin cípios sobre a elaboração do Orçamento 
Geral do Estado encontramo-las na Lei-Quadro sobre 
o OGE. 

Lei anual e decreto de execução 
As diversas matérias a este nível são reguladas por 
diplo mas legais, geralmente, de iniciativa do executivo, 
embora que tal prática, em matéria de facilidade de subs-
tituição, engendre algumas vantagens e inconvenientes. 
O significado do conceito de orçamento redunda num 
instituto de vários sentidos, tais como: uma”previsão”, 
um”plano”, uma”conta”, uma fixação de somas e seu 
emprego, um”estado”ou até de um estabelecimento de 
planos e”expectativas”. O orçamento, por ser o espelho de 
uma nação, reveste-se de uma grande responsabilida de 
política do Estado assente nos grandes princípios da 
separação de poderes entre os parlamentos e governos 
cuja acção deve ser norteada pelos padrões universais da 
boa governação e um sentido intrínseco de uma sensata 
e transparente”gestão financeira”. 
O orçamento contém elementos essenciais atinentes à 
área política, económica e jurídica. O seu contexto legal 
obedece a lei orgânica orçamental e legislação conexa, 
a rei anual do orçamento e Decreto-Lei de Execução 
orçamental. 
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4.34  Instituição promete melhorar 
fiscalização
Jornal de Angola
29 de Dezembro de 2011

O Tribunal de Contas vai, no pró ximo ano, melhorar 
os seus métodos de actuação com vista a um maior ri gor 
e disciplina na fiscalização do erário público, garantiu 
ontem, em Luanda, o seu juiz presidente. 
Julião António, que deu esta ga rantia quando recebia 
cumprimen tos de fim de ano, pediu o empenho dos ges-
tores públicos na criação de consciência de prestação de 
contas e da boa gestão do erário público para o bem das 
populações. 
O juiz presidente garantiu que o Tribunal de Contas vai 
intensifi car as acções de auditoria e refor çar os inquéri-
tos sobre graves irre gularidades e aumentar o número de 
julgamentos. 

O presidente do Tribunal de Con tas anunciou, para o 
próximo ano, a construção de seis tribunais regio nais 
nas províncias de Benguela, Cabinda, Huambo, Huíla, 
Lunda-Sul e Malange. Julião António dis se que este ano 
foram submetidos à fiscalização prévia do Tribunal de 
Contas 291 contratos e 97.697 pro cessos de pessoal, 
sublinhando que o Tribunal, em termos estatísticos, 
registou uma diminuição na ordem dos 30 por cento 
do número de con tratos remetidos comparativamen te ao 
ano passado. 

Fiscalização preventiva 
Nos actos de fiscalização pre ventiva, Julião António 
referiu que foram submetidos ao Tribunal 97.697 proces-
sos para admissões e nomeações em comissão de servi ço 
e para o exercício de cargos de direcção e chefia. Destes 
processos, acrescentou, 18.424 são da Ad ministração 
Central e 79. 255 da Administração Local do Estado. O 
presidente do Tribunal de Contas denunciou que vários 
organismos inserem, no aplicativo informático, pessoas 
cujos processos não foram visados pelo Tribunal. Julião 
Antó nio recomendou, por isso, a criação de mecanismos 
que permitam evi tar a inserção de candidatos que não 
foram visados pelo Tribunal. 

O Tribunal decidiu sobre 1.867 relatórios de contas 
dos organismos públicos. Quanto às auditorias, dis se, 
foram auditados vários ministé rios e instituições públi-
cas, com destaque para os do Ambiente, Edu cação, 
Comércio, Cultura, Assis tência e Reinserção Social, 
Hotela ria e Turismo, embaixadas de An gola na Itália e 
Moçambique. 

Foram igualmente auditadas instituições como a 
empresa ENCIB, Instituto Geológico de Angola, Ins-
tituto de Planeamento e Gestão Ur bana de Luanda, 

Instituto para o Sector Empresarial Público, Insti-
tuto Nacional de Aviação Civil, Instituto Angolano de 
Propriedade Industrial, Empresa de Material Escolar de 
Benguela, Empresa de Águas e Saneamento do Lobito e 
a ENDITREDE. 
O presidente do Tribunal de Contas referiu que foram 
feitos inquéritos em organismos como o Ministério do 
Interior, governos das províncias de Luanda, Bengo, 
Benguela, Huambo, Lunda-Sul, Lunda-Norte e 
Kuando-Kubango, onde foram constatadas a realiza ção 
de obras sem fiscalização, pa gamento a empreiteiros sem 
su porte documental e de obras não realizadas. 

4.35  TC condena gestores públicos
Novo Jornal
30 de Dezembro de 2011

O TRIBUNAL de Contas (TC) divulgou nesta quarta-
-feira, 28, uma lista de gestores públicos condenados 
du rante o exercício de 2011, na sequência da apropriação 
indevida de recursos finan ceiros do Estado. 
Da lista apresentada pelo presidente desse órgão, Julião 
António, figuram a condenação em processo de res-
ponsabilidade financeira reintegratória, José Manuel 
Moreno, da Administração municipal de Viana, José 
Francisco Correia, do Kilamba Kiaxi, Maciel Jacinto 
Neto, do Rangel, Pedro Am brósio dos Reis Fancony, da 
Samba. 
Julião· António que falava aos jornalistas na cerimónia 
de cumprimentos de fim de ano aos funcionários e qua-
dros do Tribunal de Contas, a relação dos condenados 
inclui, as embaixadas de An gola, na Grécia, representa da 
por Isaías Jaime Vilinga e no Zimbabwe, Nelson Neves 
de lima. 

Insere ainda Maria do Céu Sã, do MINARS, Mateus 
Claudino dos Santos, do Ins tituto Agrário de Malange, 
Walter Virgílio Rodrigues, do Gabinete de Redimensio-
namento Empresarial, José Guerreiro de lima e Eduar-
do André, estes da Empresa de Águas e Saneamento de 
Benguela. 

Na Feira Internacional de Luanda (FIL) foram conde-
nados Matos Cardoso e teonil de Ipanga Fernandes. 
Na TAAG, Mateus Francisco Sebastião Neto, Ernesto 
Miguel Monimambo, José Alves Andrade, José Manuel 
Machado Jorge e António de Jesus Marcolino Pombal. 
. No tocante à responsabilida de financeira sancionató-
ria, Julião António revelou que foram aplicadas multas 
aos gestores da Administra ção Calama, lanje, Miguel 
Serrore Gio, do mi nistério do Interior, Her menegildo 
José Félix, da Administração de Nancova, Kuando-
Kubango, José Vinhamba, e do INE-Chitembo, 
Antómo Dala Cassanga. 
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4.36  Ministro desconhece 
 relatório do FMI 

Novo Jornal
 30 de Dezembro de 2011

As instituições públicas continuam sem reagir ao rela-
tório do Fundo Mone tário Internacional, publicado no 
mês de Dezembro e que referia a falta de 32 bi liões de 
dólares (um quarto do PIB) nas contas públicas. Em 
conversa com o Novo Jornal, Carlos Alberto Lopes, 
ministro das Finanças, reconheceu que ainda não teve 
acesso ao documento. 
A troca de impressões aconteceu depois da tradicional 
cerimónia de apresentação de cumprimentos de final de 
ano. O Novo Jornal tentava obter uma posição oficial do 
Ministério das Finanças em relação ao exposto na Caixa 
n02 do relatório do Fun do. O documento foi elaborado 
ao abrigo da quinta revisão do acordo Stand-by en tre 
Angola o FMI - o país beneficia ainda de um emprés-
timo total de 14, biliões de dólares. 

O relatório levanta suspeitas em rela ção às operações 
para-fiscais da Sonangol e questiona os valores entre-
gues pe la petrolífera aos cofres do Estado entre os anos 
de 2007 e 2010. O FMI afirma ain da que foi consti-
tuída uma super-estrutura entre os ministérios do 
Ftanearnento, das Finanças, da Economia e a Sonangol 
para justificar a falta de informação. 

PIB Cresce 3,4% 
Continuam as disparidades em relação ao cresci-
mento do Produto Interno Bruto em 2011: enquanto o 
Orçamento Geral do Es tado para o próximo ano afirma 
que a ex pansão se fixou nos 1,7%, agora foi a vez de 
Carlos Alberto Lopes voltar a referir os 3,4%. 
“0 desempenho do PIE em 2011 continua a ser positivo, 
estimando-se um cresci mento de 3,4%, com realce ao 
desempe nho do sector não-petrelífero que deverá crescer 
9%”, destacou o titular da pasta das Finanças. 

O governante fez ainda referência à taxa de inflação 
homóloga que”caiu dos 15,31% em Dezembro de 2010 
para 11,44% em Outubro, fazendo antever o cumpri-
mento da meta de 12% prevista para 2011”. Carlos 
Lopes ressalvou a relativa tranqui lidade com que o país 
tem ultrapassado os momentos de tensão que se vão 
viven do nas economias mais furtes do mundo - com a 
Europa e os EUA à cabeça. Mes mo assim, não deixou de 
alertar para”al guns efeitos secundários”, que merecerão 
a”permanente vigilância da política fiscal”.   

4.37  Governador de Cabinda pretende 
mais contribuintes 
Jornal de Angola
31 de Dezembro de 2011

O governo da província de Ca binda está a preparar os 
meca nismos apropriados para o con trolo, no próximo 
ano, de todos os agentes económicos, no âmbi to do 
Projecto da Reforma Tribu tária, afirmou o governador 
Mawete João Baptista. 
O governador pediu às associa ções profissionais, aos 
artistas e a outros agentes que cumpram as responsabili-
dades fiscais para se acabar com a fuga ao fisco. 
O programa interno das acções previstas para 20 12, 
aprovado no Orçamento Geral do Estado, dis se, corres-
ponde a 25,6 mil mi lhões de kwanzas. 

4.38  Governador de Cabinda pretende 
mais contribuintes 
Jornal de Angola
31 de Dezembro de 2011

O governo da província de Ca binda está a preparar os 
meca nismos apropriados para o con trolo, no próximo 
ano, de todos os agentes económicos, no âmbi to do 
Projecto da Reforma Tribu tária, afirmou o governador 
Mawete João Baptista. 

O governador pediu às associa ções profissionais, aos 
artistas e a outros agentes que cumpram as responsabili-
dades fiscais para se acabar com a fuga ao fisco. 
O programa interno das acções previstas para 20 12, 
aprovado no Orçamento Geral do Estado, dis se, corres-
ponde a 25,6 mil mi lhões de kwanzas. 
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5  GOVERNAÇÃO 

  DESCENTRALIZAÇÃO 

  E CIDADANIA 

5.1  CACS nos Municípios de 
intervenção em Luanda 
A voz da mulher
Janeiro à Junho de 2011

Acções no Município do Kilamba-Kiaxi - Foi criado em 
2007 e desde a dada altura até Maio de 2010 fase em 
que se realizou o seu único encontro não funcionou. A 
reunião aconteceu por ocasião da visita do governador 
de Luanda, na qual foi apresentado um relatório de acti-
vidades já de senvolvidas pela administração na perspec-
tiva da criação do CACS. 
Nesta reunião os membros dos CACS assumiram que 
daí em diante as reuniões seriam realizadas trimestral-
mente o que até a data deste levantamento, não tinha 
sido cumprido. 

Ainda não existe a distribuição de tarefas, razão pela 
qual todos os membros dependem do presidente que é 
o administrador municipal, o que pressupõe dizer que o 
poder de decisão é centralizado, não havendo práticas de 
descentralizadas da actuação. 
Por outro lado, não existe uma relação directa entre os 
membros do CACS e os munícipes, de quem os proble-
mas devem ser discutidos nestes espaços. Os munícipes, 
por sua vez, não conhecem os seus representantes nos 
CACS, isto porque a administração os tais não são legí-
timos, na medida em que o administrador é que convida 
a sociedade civil, segundo os seus propósitos. 

Por outro lado, também, a sociedade Civil, não está 
organizada para participar no CACS, na medida em 
que os problemas não são debatidos a prior nos fóruns 
para a posterior serem levados aos CACS, sendo que a 
sociedade civil local é a menor parte nas representações 
do conselho, isto nos 3 municípios. 

Viana - De acordo com a situação obtida du rante o 
levantamento, alguns membros do CACS no município 
de Viana afirmarão que foi o mesmo criado no princí-
pio deste ano (2011 l. O c elho tem realizado encontros 
trimestrais, de acordo com o previsto no regulamento, 
a planificação do orçamento municipal começa na fase 
da constatação dos problemas de acordo com informa-
ções avançadas pela chefe do sector de planificação e 
estatística. 
A sociedade civil tem um número de representação 

consid erável e participa na tomada de decisões, onde 
cada membro expõe as suas as inquietações. 
Os entrevistados afirmaram conhecerem o valor 
orçamen tal do município, mas que entretanto, não 
estão tecnicamente capacitados para poderem fiscalizar 
as actividades orçadas para o município. No ponto de 
vista dos membros entrevista dos dizem que o presidente 
do CACS não devia ser o admin istrador porque quando 
o OGE é aprovado o maior voto a favor tem sido das 
repartições da administração. 

Cazenga - Relativa mente a este município a situação não 
difere muito da realidade dos outros. No mês de Março 
de 2011 a administração municipal do Cazenga na 
pessoa do seu administrador, reuniu a equipa de coor-
denação do projecto. 
O CACS municipal do Cazenga já existe há 3 anos, 
mas até ao mo mento só reuniu uma vez que foi no mês 
de Fevereiro de 2011. Neste encontro foi elaborada um 
conjunto de recomendações mas que até ao momento 
não foram implementa das. 
Constatou-se ainda que os membros do CACS são na sua 
maioria os responsáveis das repartições munic ipais: Saúde, 
Educação, S.O.5, OMA, MIFAMU, dentre outros. 
Quanto a planificação orçamen tal a sociedade civil não 
participa neste processo. A tomada de de cisão no CACS 
é sempre responsabi lidade do administrador. 

5.2  Condição socio-económica das 
mulheres e raparigas 
A voz da mulher
Janeiro à Junho de 2011

A PMA, realizou uma pesqui sa ao longo do primeiro 
se mestre de 2011, utilizado um conjunto de técnicas que 
em marketing e nas ciências so ciais, permitem s obter 
dados de um número relativamente pequeno de respon-
dentes dependendo da esca la com que se trabalha, os 
quais são analisados com técnicas estatísticas.
 
Na fase de elaboração de ques tionário, a coordenação 
técnica teve em conta as habilitações do público-alvo. É de 
salientar que o conjunto de questões foi bem or ganizado 
e continha uma forma lógica para quem fosse inquirido 
respondesse. Assim sendo, evita mos questões irrelevan-
tes, insen síveis, intrusivas, desinteressantes, com uma 
estrutura (ou formato) demasiado confusa e complexa, 
ou ainda questões demasiado longas. Também redobra-
mos a atenção ao formular questões de natureza pessoal, 
ou que abordem assuntos delicados ou incómodos para 
a inquirida, para o efeito colo camos uma janela de saída 
com a opção”prefiro não dizer”. Portanto, as questões 
foram reduzidas e ad equadas à pesquisa em causa.
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 As questões foram desenvolvi das tendo em conta três 
princípios básicos: o Princípio da clareza (de vem ser 
claras, concisas e unívo cas), o Princípio da Coerência 
(de vem corresponder à intenção da própria pergunta) 
e o Princípio da neutralidade (não devem induzir uma 
dada resposta mas sim lib ertar a inquirida do referencial 
de juízos de valor ou do preconceito do próprio autor). 
O grupo alvo foi entrevistado nas ruas, nas suas casas, 
nas esco las e nos mercados. A fase de re colha de dados no 
campo por via de entrevistas. Depois, os ques tionários 
foram levados de volta ao escritório onde foi feito um 
controlo de qualidade prévia dos dados recolhidos. 

Perfil do Município de Kilamba-Kiaxe
 Kilamba Kiaxi é um dos nove municípios da província 
que constituem a área urbana da cidade de Luanda. 
Kilamba Kiaxi tem 173.4km2 e cerca de 1.361.074 habi-
tantes. Limita a Oeste com o município da Maianga, a 
Norte com os mu nicípios do Rangel e Cazenga, a Este o 
município de Viana e a Sul com o município da Samba. 

Educação e Saúde 
- Na educação das mulheres e raparigas averiguamos o 
seguinte: 29,5 % atingiram o primeiro nível, 22,S % o 
segundo nível, 23,7 % o ensino médio, 2,9 % o bacha-
relato, 0,6 % a licenciatura e 20,8 % é anal fabeta, que 
nunca frequentaram a escola. 

Há um ditado africano que diz: 
“Educar um homem é educar uma pessoa, educar uma 
mulher é edu car uma nação”79,7% de mulheres e rapa-
rigas com filhos afirmam que os seus filhos não possuem 
nenhuma deficiência física e 20,3 % reconheceram que 
as suas crian ças são portadoras de deficiência deparam-
-se com vários tipos de deficiências das quais destaca-
mos: perna alargada, deficiência física, trombose com 
45,S %; mudez, surdez e problema visual 27,3 %; atraso 
mental, doença de gota e epilepsia 18,2 %; célula favi-
forme e alargada e juba na ordem de 9,0 %. 
As inqueridas com filhos de ficientes preocupam-se com 
os mesmos, assim sendo 20,0% fre quenta a escola e 
80,0% está de fora do sistema de ensino por falta de 
escolas especializadas, 16,7 % não sabem onde levar os 
filhos para frequentarem o ensino es pecial e 83,7 % ale-
garam falta de condições financeiras. 

Na questão da saúde reprodu tiva, a maior parte das 
inqueridas sofreram abortos, ao passo que, 32,4% 
negaram o acto, 12,2% con sumaram o acto por falta 
de meios financeiros, (17,1 %) por má alimen tação, 
(51,2 %) por causa da guerra, acidente, afogamento e 
desapare cimento e 19,5 % preferiram não comentar. 

Participação na Eco nomia - o sustento da famí lia nas 
sociedades tradicionais foi sempre uma das maiores 

preocu pações da mulher, assim sendo 44,9 %das mulhe-
res e raparigas dedica-se a venda no mercado, o que se 
justifica pela necessidade de ganhar dinheiro para con-
tribuírem no sustento da família, como sub linham as 
estatísticas 87,5 %. 
Pese embora encontrem mui tas dificuldades resultantes 
da in suficiência de meios financeiros 82,7% e da falta 
de um local per manente para a venda 1,8%. Con tudo, 
apesar das dificuldades, elas não cruzam os braços e 
têm to mado medidas para suplantarem as dificuldades 
quer com esforço próprio 79,5 % quer com o apoio das 
colegas 17,0 %. 

Perfil do Município do Cazenga - Este Município está 
entre os complexos populosos e activos do país. Com 
uma área de 38,6 Km2 está localizado entre os muni-
cípios do Sambizanga, Rangel, Viana e Kilamba-Kiaxi, 
é constituído por três com unas: Hoji Ya Henda (6 
bairros), Tala Hadi (7 bairros) e Cazenga (10 bairros). 

Educação e saúde - Na educação das mulheres e rapa-
rigas observa-se o seguinte: 19,5 % nunca foram a 
escola, 33,7% frequentaram o primeiro nível, 37,3 % 
frequenta ram o segundo nível, 8,9%, o ensino médio 
e 0,6% bacharelato. Nenhu ma das inquiridas frequenta 
ou fre quentou o ensino superior. 

Em relação a saúde, é as mul heres e as raparigas que 
têm filhos, pois, 95,0% afirmam que os seus filhos são 
aptos fisicamente e 5,0 % reconheceram que as suas 
crianças são portadoras de deficiências de vária ordem: 
perna alargada, defi ciência física, trombose com 37,5 %; 
mudez, surdez e problema visual 25,0 %; atraso mental, 
doença de gota e epilepsia 25,0 %; célula faviforme e 
alargada, juba na ordem de 12,5%. 
Tendo filhos deficientes, as in queridas se preocupam 
com os mesmos, assim 33,3 % têm os filhos a frequen-
tarem o ensino e 66,7 % fora do sistema de educação. 
No que toca a saúde reprodu tiva, 64,7%das inqueridas 
sofreram de abortos contra 35,3% que nunca tiveram 
aborto. É de salientar 5,6% consumaram o acta por falta 
de meios financeiros, 9,3% por má ali mentação, 55,6 % 
devido a guerra, acidente, afogamento, desapare cimento 
e 29,6 % preferiram não abordar. 

A taxa de mortalidade infantil é bastante elevada e 
atinge 50,7% das respondentes. As mães e raparigas que 
perderam 1 a 3 filhos abran gem 87,0 %, 4 a 5 filhos 9,1 
%,mais de 5 filhos 3,5%. Dentre as causas de mortes 
temos: doenças 76,7 % e a criminalidade 6,8 %. 

Em termos de cobertura médica, 59,3 % das inquiridas 
afirmaram existir perto das suas casas postos médicos 
do Estado, 40,7 % negou a existência de postos médicos 
estatais perto de suas residências. Relativamente aos 
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postos médicos privados 51,2% das inquiridas afirma-
ram existirem perto de suas casas e 48,8 % negou exis-
tirem postos médicos privados próximos de suas casas. 
Nesses centros médicos 28,3 % das entrevistadas disse-
ram que têm sala de partos e 71,7 das inquiridas afirma-
ram que os centros médicos não têm sala de partos. 
Participação na Eco nomia - Quanto a participação das 
mulheres na economia, salienta -se o seguinte: 61 % 
das mulheres e raparigas dedica-se a venda no mercado 
informal, 27,4 % são Zungueiras, 11,6 % docentes, 82,7 
% têm dificuldades financeiras e1,8 % não têm um local 
permanente para vender 1,8 %. 

Para ultrapassarem as dificul dades, 59,7% redobra esfor-
ços, 24,6% recorre ao apoio familiar e 15,7% recorre a 
pessoas amigas e colegas a fim de solicitarem apoio. 

Perfil do Município de Viana - Constatamos que 64,4% 
das entrevistadas têm Bilhete de Identi dade, 35,6 % não 
têm Bilhete de Identidade. 

As que não têm o referido documento alegam a falta 
por razões diversas: primeira, consiste na demora, muita 
burocracia e distância do posto de emissão de Bilhete de 
Identidade com 35,5 %; a segunda é, a falta de meios 
finan ceiros 19,4%; terceira, as dificuldades em conse-
guir condições de vida condigna na província 16,1 %, 
e por fim a falta de registo de nascimento em Luanda e 
documentos necessárias 29%. 

Educação e Saúde - Na educação das mulheres e das 
raparigas observa-se o seguinte: 15,3 % das ent revistadas, 
nunca foi a escola, 22,4 % atingiram o primeiro nível, 
36,5 % frequentou o segundo nível, 21,8 % frequen tou 
o ensino médio, 1,7 % atingiu o bacharelato e 2,4 % 
licenciadas. 
Quanto a saúde, 89,9 % das mulheres e raparigas 
afirmam que os seus filhos são aptos fisicamente e 5,5 
% re conheceram que as suas crianças são portado-
ras de deficiências das quais destacamos as seguintes: 
perna alargada, deficiência física, trombose com 70,0 
%; mudez, surdez e problemas visuais 10,0 %; atraso 
mental, doença de gota e epilepsia 20,0%. 

Verificamos também que 50% das mães que têm filhos 
deficientes, tiveram a preocupação de colocarem os seus 
filhos nas escolas e as restantes não conseguiram colocar 
os seus filhos em quaisquer escolas especiais no muni-
cípio. No que diz respeito a saúde reprodutiva, 35,9% 
das inquiridas já teve aborto, 9,8% consumaram o acta 
por falta de meios financeiros, 13,7% por má alimenta-
ção, 68,6% por acidente, 7,8% preferiu não responder 
a questão. Relativa mente a mortalidade infantil, 85,7% 
das inqueridas já perderam 1 a 3 filhos, 11,1 % já perdeu 
mais 4 a 5 filhos, 3,2% perderam mais de 5 filhos e 7,9% 

das entrevistas preferiram não dizer nada. Como causas 
de morte temos as doenças (90,5) e a criminalidade 
(1,6%), entretanto, 7,9% não quiseram responder essa 
questão. 

 5.3  Proposta da lei das Associações 
Privadas proíbe criação de 
agremiações armadas
Jornal O PAÍS
02 de Dezembro de 2011

 A proposta de lei sobre o regime jurídico das associações 
privadas, aprovada na generali dade, pela Assembleia 
Nacional, em Luanda, proíbe a cria ção de agremiações 
armadas ou que se destinem a promover o ódio, a violên-
cia, o racismo, a xenofobia e a ditadura. 
Aprovado por unanimidade (161 votos), o documento 
define as asso ciações privadas como pessoas co lectivas 
de substrato pessoal, que não têm por fim o lucro eco-
nómico dos associados, e visa estabelecer o regi me jurí-
dico da constituição, organi zação e funcionamento das 
mesmas. 
O texto, apresentado pela ministra da Justiça, 
Guilhermina Prata, define as formas de controlo, 
por parte do Estado, do cumprimento dós inte resses 
públicos confinados à associa ção e protege os direitos 
fundamen tais que estejam afectados pelo seu funciona-
mento, garantindo o respei to de um conjunto de regras 
e princí pios constitucionais. 

Permite suprimir um conjunto de imposições admi-
nistrativas, sem prejuízo da manutenção da segurança 
proporcionada pelo controlo de uma entidade pública e 
da fis calização exercida nos termos ge rais do Ministério 
Público, à luz da liberdade de associação, enquanto 
direito fundamental consagrado na Constituição. 
Determina a liberda de de filiação de associações priva-
das angolanas em congéneres ou orga nismos internacio-
nais que não pros sigam fins contrários à lei, carecen do, 
estas, de autorização do órgão auxiliar do Presidente da 
República, para exercerem as suas actividades no país, 
ficando para tal sujeitas à le gislação angolana. 
Reconhece como lícita a categoria das associações públi-
cas, atribuin do-lhes estatuto de partido político nos 
casos em que esta decida elabo rar programa político de 
Governo e concorra, por si, a eleição. 

Ao mesmo tempo, o texto estabe lece os requisitos e os 
procedimen tos da criação de novas colectivida des profis-
sionais de direito público e conforma o funcionamento 
das já existentes. 
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A diploma, que merecerá o devido tratamento nas 
comissões especiali zadas da Assembleia Nacional, honra 
a lógica de descentralização admi nistrativa e conforma 
os seus estatu tos ao novo quadro legal vigente. 
Esta proposta foi considerada uma mais-valia no apro-
fundamento da democracia e da descentralização admi-
nistrativa em Angola, nos ter mos do relatório parecer 
das comis sões especializadas da Assembleia Nacional. 
A proposta de lei visa instituir um regime jurídico único 
para as asso ciações públicas, estabelecendo-as como 
pessoas colectivas de direito público, as quais se aplicam 
normas e princípios que regem os institutos públicos e 
as agremiações de direito privado, em razão da matéria. 
Pretende igualmente estabelecer critérios, princípios, 
regras trans parentes e precisas no processo de criação de 
uma associação pública, definindo um quadro legal que 
in terpreta os aspectos fundamentais da metodologia, 
forma e parâmetros materiais a que deve obedecer. 

A projecto de lei define as balizas do controlo, por parte 
do Estado angolano, do cumprimento dos in teresses 
públicos confiados às asso ciações. 

5.4  Um programa esquecido na dança 
das cadeiras 
Novo Jornal 
02 de Dezembro de 2011

Em julho de 1993, é submetido à aprovação do Governo 
angolano um ambicioso programa para promover 
a”redução urgente do alto índice de mortalidade”que se 
verificava na província. 
O programa”Vamos salvar Luanda”continha as. linhas 
mestras de actu ação para solucionar os problemas”mais 
graves e mais prementes”da capital do país. E tinha por 
base o pressuposto de era feito, não para uma cidade 
de”existência estabili zada”e de”vida normalizada”, mas 
para uma urbe em estado de emer gência. 

“Para Luanda há que estabelecer um Plano de Salvação, 
o que quer dizer elaborar um projecto de acções de 
emergência, de último recurso, para tentar (e nalguns 
casos nem isso será possível) impedir colapsos fatais 
numa infinidade de áreas fun cionais da cidade”, lia-se. 
Apesar de conscientes do estado de gravidade em que 
Luanda se encon trava, há quase duas décadas, e do 
diagnóstico feito em 1993, que foi acompanhado de 
um plano de acti vidades devidamente orçamentado, as 
autoridades nacionais e provinciais não conseguiram 
impedir situ ações de colapso na capital. 

A queda do edifício que albergava os serviços da Direcção 
Nacional de Investigação Criminal (DNIC), em 2008, 
as cheias que todos os anos provocam vítimas mortais 

e danos pessoais avultados, a sinistralidade rodoviária, 
apesar das novas vias que rasgam a cidade, e alguns 
sur tos de raiva e cólera, anos depois, mantêm o -plano 
actual ‘e aconse lham a um reavivar da memória. 

Restituir a dignidade 
O programa”Salvar Luanda»; como consta no 
documento,”significa, em primeira instância, salvar 
vidas e conferir-lhes um conteúdo de digni dade, uma 
essência mais humaniza da que suavize o choque tre-
mendo, as pressões insuportáveis a que se encontram 
submetidas”. 
As acções previstas têm todas um sentido, uma direcção 
comum: 
“Criar condições técnicas e mate riais que permitam 
o desenvolvi mento posterior dos projectos de alcance 
social que conduzam à fina lidade principal do nosso 
trabalho”, sublinham os autores do trabalho.”Ê preciso,. 
duma vez por todas, romper com o trágico passado (que 
ainda é presente) que vai devoran do, de forma inexorá-
vel e feroz, os fundamentos da nossa existência”, frisa o 
documento concluindo que”Salvar Luanda é também, e 
por isso, resgatar a esperança e cons truir o futuro”. 
Consciente da fase difícil em que Luanda se encontrava 
-”tudo será feito, nesta fase de resgate, com o coração nas 
mãos, em permanente sobressalto, à espera que, a qual-
quer momento, o pior aconteça”- a superação dos proble-
mas implicava a mobilização de”todos os meios, todas as 
vontades, todos os recur sos”e a”consciência permanente 
dos perigos”que existiam.
Salvar Luanda implicava, segundo os seus 
promotores,”adoptar uma atitude inflexível e firme”para 
todos”aqueles que ainda não com preenderam a- dramá-
tica situação”em que a capital se encontrava,”aqueles que 
persistem em man ter os olhos fechados perante o quadro 
desesperante que se apre senta e para”aqueles que teimam 
em manter ou levantar barreiras à correcção dos erros 
cometidos”. Tanto mais que”Salvar Luanda não é um 
projecto demagógico e muito menos pode ser interpre-
tado como uma campanha política”, mas sim”um pro-
grama de trabalho”, que tem de”respeitar e fazer respei-
tar as normas fundamentais da lógica, do bom senso, da 
organização e da legalidade”. 

Erros de administração 
Para além de identificar os proble mas estruturais e 
apontar cami nhos, o plano assinalava questões de ordem 
administrativa que eram”uma demonstração típica dos 
erros de administração que foram sendo cometidos”e 
que urgia”corrigir e reparar com urgência. O plano 
referia-se, em concreto, à$”dívidas que o Governo 
da Pronúncia foi con traindo ao longo dos anos e que 
não liquidou”, assinalando que”não é concebível, nem 
existem razões que o justifiquem, a emência de dívi das 
em organismos que têm a sua actividade orçamentada”. 
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A”falta de clareza e segurança nas operações financei-
ras, provoca das pela inaceitável forma corno se proces-
sam (ou não se processam) o os pagamentos”justificava 
a esta”critica situação”, bem corno a”de sorganização 
interna dos serviços do Governo Provincial (onde não 
aparecem os contratos, onde não existe qualquer espécie 
de acompa nhamento e controlo dos compro missos). 

O resultado desta situação era cla ro e bem identificado:”os 
empre endimentos vão agravados com o valor sempre 
crescente das penalizações originadas pela falta de paga-
mento, as obras param e muitas vezes ficam esquecidos 
e abandonadas, degradando-se lenta e irreversivelmente, 
os prejuízos provocados por essas paralisações vão atin-
gindo sornas astronómicas, passados anos, volta-se a 
investir nos mesmos projectos, repetindo-se as mesmas 
situações, até se entrar num círculo vicioso que tem 
devo rado avultados recursos sem produ zir quaisquer 
resultados positivos, nem melhores, antes piorando, a 
prestação dos serviços sociais corno era objectivado pela 
realização dos investimentos”. 

O documento submetido ao governo apresentava, para 
evitar o avolumar da dívida, um conjunto de medidas, 
donde sobressai a institucionali zação da prestação de 
contas”de maneira permanente e através dos mecanis-
mos mais indicados”. 

Além disso, instituíam-se”sistemas de inspecções fre-
quentes e seve ras”~ para as quais se proponha a criação 
de vários órgãos essenciais:
o Tribunal de Contas, a Inspecção Judicial e a Inspecção 
da Adminis tração Pública e criação do Supremo 
Tribunal Administrativo; Inspecção Económica, 
Inspecção Prisional e Penitenciária, Inspecção 
Superior do Ensino, Inspecção dos Serviços de Portos 
e Aeroportos. Proponha- se ainda a revisão das penas 
aplica das por transgressões ao Código de Estradas e a 
criação de um tribunal para jul9amento de transgressões 
administrativas. 

Repor a legaijdade e a autoridade 
Tornar possível a implementação deste”Plano de 
Salvação de Lu anda”implica, corno”primeira e grande 
tarefa a realizar a reposição urgente da legalidade e da 
autori dade”no âmbito da jurisdição da Província de 
Luanda. 
“0 Governo da Pronúncia e a população têm de abando-
nar as práticas correntes de desrespeito pelas leis, pelos 
regulamentos e pelas normas de convivência social”. 
Para travar a”anarquia vigente”o”cidadão não pode, 
simplesmente, fazer o que lhe apetecer”e o”gover no não 
pode, por seu turno, tolerar esse comportamento, fazer 
vista grossa às contravenções, permitir a indisciplina 
colectiva, pactuar com o desacato generalizado”. 

. Para pôr cobro a esse estado de coi sas, o plano previa 
a adopção de um”programa de trabalho”em quatro 
frentes: de ordem organizativa, de ordem administra-
tiva, de ordem es tratégica e de ordem operativa. 
No primeiro caso, o documento propunha”organizar 
os serviços do Governo da Província e dotá-los de real 
e eficaz capacidade de trabalho, organizar e implantar 
os serviços de Administração Civil, organizar e imple-
mentar OS sistemas de participação e representatividade 
da popu lação na vida da cidade e junto. das estruturas 
municipais e estabelecer sistemas fluentes de comunica-
ção com a população”. 
Entre as medidas de ordem admi nistrativa constam, 
recolher, com pilar e metodizar toda a legislação, regula-
mentação e documentação normativa da vida da cidade 
e a sua posterio divulgação por forma a contribuir para a 
educação cívica da população, recuperar e reorganizar os 
arquivos, cadastros, registos e outra documentação fun-
damental para a correcta planificação e gestão dos servi-
ços, fixar normas idóneas e seguras para a movimenta-
ção das verbas consignadas ao GPL e con signar”racional 
e organizadamente os recursos financeiros existentes, 
bem como os meios materiais e hu manos”. 

Acções de emergência 
De ordem estratégica, o plano pre via o estabelecimento 
de políticas a seguir nas diferentes áreas de traba lho e a 
criação de condições para a elaboração de um Plano de 
Trabalho de estabilização da situação de Lu anda. 
“Travar a degradação geral dos sis temas de infra-estru-
turas da cidade e procurar reabilitá-los”era o ponto único 
nas medidas de ordem ope rativa, onde estava identifi-
cada a”falta de transportes”como”o pro blema mais grave 
com que se debate toda a área administrativa”. 
“Basta dizer-se que nem o Governador da Província, 
nem os Vice-governadores recém nomeados possuem 
as viaturas oficiais que deveriam ser-lhes distribuídas”. 
Si tuação que se”repete”em”todas as áreas funcionais”do 
GPL, o que tornava”imperioso incluir no Plano de 
Emergência os meios de transporte indispensáveis”. 

Para colmatar o problema estava in cluído no plano de 
necessi dades a aquisição de 98 via turas, num montante 
global de três milhões de dólares norte-americanos, entre 
as quais se incluíam 31 veícu los do tipo turismo, 37 todo 
 o terreno, cinco mini-autocarro, uma pá carregadora e 
cinco motorizadas.”Infelizmente é este o qua dro da situ-
ação em que nos encontramos: enquanto pelo mundo 
fora se fazem planos de desenvolvimento e se estudam 
estratégias de alta sofisticação, nós temos que nos ater 
a acções de emergência, sem a mínima possibilidade de 
planificar mais longe que o trabalho do dia-a-dia con-
cluíam os actores do documento 
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5.5  A nova Luanda precisa de ser 
divulgada para ser compreendida
Jornal Continente
02 de Dezembro de 2011

A recente nomeação do novo governa dor de Luanda, 
trouxe consigo a apli cação da nova divisão administra-
tiva de cidade, que passou a ter sete muni cípios com des-
taque da integração dos municípios da Kissama e Icolo e 
Bengo, a criação do municípios de Belas e Luanda sede, 
e por sua vez a extinção dos municípios do Sambizanga, 
Ran gel, Maianga, Ingombota e Kilamba Kiaxi que pas-
saram a ser integrados no município sede de Luanda. 
E na sequência da nomeação do novo governador, este por 
sua vez procedeu a nomeação dos novos administrado res 
municipais e do presidente do con selho administrativo 
do município de Luanda sede. 
Neste contexto o figurino das cidades de Luanda e 
Bengo, sofre alterações na sua estrutura geográfica fruto 
da desintegração de parte da província do Bengo em 
favor de Luanda. 
Olhando para este assunto, e porque é dos mais badala-
dos nos últimos tem pos em termos de notícias, duvidas 
e não só, quero ressaltar aspectos con cernentes a divul-
gação da nova cidade de Luanda e também do Bengo. 
Quando falo em divulgação, refiro-me a todo um tra-
balho com a mídia, ou seja; é preciso que se comece a 
passar esta informação com mais frequên cias com spots 
informativos a fazerem menção desta nova realidade 
adminis trativa destas duas províncias; é pre ciso que se 
produzam novos mapas de Angola, já com a apresenta-
ção do novo figurino do desenho destas duas províncias, 
com informações diver sas relativas a toda esta mudança. 
Os novos espaços limítrofes, as novas di mensões geográ-
ficas das duas provín cias. 
No caso especifico da província de Luanda, muitas 
questões ficam por se rem respondidas: 

Como ficam os municípios que passa ram a integrar o 
município sede? 
As comunas, os bairros e zonas que fi gurino passarão a ter? 
A questão da toponímia e número de polícia como fica? 
Estamos a viver o processo de actuali zação do registo eleito-
ral, como ficam os cadernos eleitorais? 
Há toda uma necessidade de se amiu dar as informações 
relativas a todo este processo, e se ir mais à fundo nes ta 
questão. As pessoas precisam ouvir com certa frequência 
neste momento, que até certo ponto eram do Bengo e 
agora passam a ser de Luanda. 

Será difícil para muitos munícipes aceitarem estas 
mudanças, e também sei que não é um trabalho do dia 
para a noite, pois levará muito tempo para que as pessoas 
não só aceitem mas que acima de tudo se habituem a 

esta nova realidade. 
En este momento para além das nome ações acredito já 
ser necessário co meçar a trabalhar para que as pessoas 
aprendam a nova Luanda, a exemplo do que aconteceu 
após a aprovação da nova constituição. 
Importa ainda salientar que todo este processo apesar 
de ter maior influên cia na vida dos povos de Luanda 
e do Bengo, abrange a todos os angolanos, que têm o 
direito de saber como passa a ser a nova Luanda e o 
Novo Bengo, pois horas antes de dar continuidade a 
esta opinião ainda vi na TPA passar um spot dobre a 
Quissama mas com referencia de ser parte da província 
do Bengo, quando já a Rádio Luanda nes ta semana fez 
chegar a sua equipa de reportagem a Catete. 

Por fim deixo o meu conselho ao go verno, para que crie 
toda uma estrutu ra para que esta nova realidade admi-
nistrativa destas províncias sejam bem divulgadas. 

5.6  José Tavares garante gestão 
participativa
SEMANARIO ANGOLENSE
03 de Dezembro de 2011

O presidente da Comis são Administrativa Municipal 
de Luanda, José Tavares Ferreira, afirmou que espera 
contar como apoio de todos os munícipes da área de 
jurisdição por que res ponde, pois a sua gestão vai privi-
legiar o modelo participativo das comunidades. 

O edil do novel município de Luanda falava num almoço 
de confraternização com habitantes do Sambizanga, de 
que foi, até há quase um mês atrás, adminis trador.”Não 
é uma despedida, vamos continuar juntos», asse gurou. 
Considerou que a cidade está”muito suja”e que vai atacar 
o problema do saneamento básico e das vias. 
Numa mensagem lida na oca sião, um jovem, em repre-
sentação dessa franja, disse esperar que José Tavares 
encontre uma equipa de trabalho que corresponda aos 
grandes desafios que o aguardam no grande município 
de Luanda. 

«Nós jovens participamos da sua ascensão, por isso, 
aguar damos que, do seu programa de trabalho conste a 
resolução dos problemas da juventude», entre os quais da 
habitação, emprego, for mação, etc., apelou. 

Também, os anciãos manifes taram-se orgulhosos, pelo 
em penho e dedicação de José Ta vares na solução dos pro-
blemas do Sambizanga, adiantando que estão”dispostos 
a ajudá-lo”na sua nova função. A representar os mais 
velhos, estiveram Pas coal Kabuja, Domingos Inguila, 
Dionísio Rosa, Bia Santiago, entre outros das antigas 
comunas sede, do Bairro Operário e o Ngola Kiluanje. 
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O encontro contou ainda com a exibição de um grupo 
teatral e de músicos do agora distrito urbano do 
Sambizanga, tendo vendedo ras e outros munícipes ofe-
recido vários artigos ao presidente José Tavares. 

Município teve melhor desempenho 
O ex-administrador munici pal informou que o 
Sambizanga, que geriu desde 2008, foi consi derado”o 
município que, com poucos recursos, melhor desem-
penho teve em termos de comba te à pobreza.”
No capítulo da energia eléc trica, em 2008, na então 
comuna do Ngola Kiluanji, onde esse bem era privado, 
foram construídos e reabilitados e reabilitados 15 postos 
de transformação (pt) em vários bairros. Na comuna 
sede, montaram-se PT de 1000 kzs e 630 kzs, igual-
mente em diversas localidades, assim como do Bair ro 
Operário. 

No domínio da água, com a reabilitação da 7& Avenida 
e a Estrada Nacional 100 (Estrada de Cacuaco), em obras 
até ago ra, o ramal que conduz a água aos 13 bairros do 
Ngola Kiluanji está inoperante, tendo sido cons truídos 
13 fontanários verticais, com capacidade de 20 mil litros 
de água potável, abastecidos por cisternas, no período 
nocturno, para servirem gratuitamente as populações. 
Na comuna do Sambizanga, foram erguidos 11 chafari-
zes no Santo Rosa e nos bairros Mota e 
Lixeira. No saneamento básico, procedeu-se à manuten-
ção de es paços verdes, ao desassoreamen to, desobstrução 
e reabilitação da rede de esgotos de cerca de 28 edifícios 
que se encontravam em estado crítico. 

Fez-se a recolha de lixo passi vo, remoção de sucatas, 
aplicação de tampas e colectores em abate, pintura e 
poda de 544 árvores, revitalização de espaços verdes 
em diversos largos, para além de pintura de edifícios. 
Foram exe cutadas obras de terraplanagem, compacta-
ção, reciclagem das vias, tapa-buracos de 31 km de vias 
ter ciárias, secundárias e estruturan tes e a construção e 
reabilitação de passeios e lancis. 
Quanto às infra-estruturas de apoio administrativo, foi 
reabi litado e ampliado o edifício sede da administração 
municipal e reabilitados e apetrechados os edifícios das 
três administrações comunais. 

Na Educação, procedeu-se à construção, reabilitação e 
amplia ção de seis escolas, nomeadamen te 4001, 4008, 
4009, 4016, 4026 e 4032, faltando 13 estabelecimentos 
de ensino em toda a extensão do então município. 

No sector da Saúde, a antiga Administração Municipal 
do Sambizanga reabilitou e ape trechou cinco centros 
médicos, designada mente Dr. Agostinho Neto (centro 
de referência), Ngola Kiluanji, São Pedro da Barra, 
Centro de Saúde do Sambizanga e Centro de Saúde do 

Bairro Ope rário, estando em fase de con clusão a cons-
trução do Hospital Municipal, na comuna do Ngola 
Kiluanji. 
Relativamente à Requalifica ção, está em curso a do 
Ngola Kiluanje, que arrancou em 2010. Na comuna sede 
do Sambizanga fez- se o cadastro de 3.976 famílias, no 
perímetro do antigo mercado”Roque Santeiro”(Bairro 
da Ma deira) e realojados, no Zango, 147 agregados 
familiares do referido perímetro. 
No Bairro Operário (centro de refugiados do Anangola), 
foram transferidas 85 famílias, originá rias do Huambo 
e o Bié, igual mente instaladas no Zango. Foi ampliado 
o mercado de S. Paulo, que absorveu os vendedores do 
antigo”Beato Salu», entretanto demolido. 
A ser erguido está o primeiro edifício de realojamento 
no es paço do Anangola que aqueles cidadãos ocupavam, 
com 16 pisos e 15 andares de apartamentos, num total 
de 150 apartamentos e igual número de lugares de esta-
cionamento em duas caves e lojas no rés-do-chão. Estão 
ainda a ser elaborados dois projectos de edi fícios de rea-
lojamento, que serão construídos no BO, estando em 
curso o recenseamento nessa cir cunscrição. 

«O alcance destas acções só foi possível graças ao espí-
rito de equipa que existiu entre os fun cionários da admi-
nistração e a sociedade civil, em geral, nome adamente 
os anciãos, as comis sões de moradores, a juventude 
do município, o Conselho Mu nicipal das Igrejas, o 
empresariado local, os partidos políticos e outras forças 
vivas, que tanto contribuíram para o engrande cimento 
do Plano Estratégico de Desenvolvimento do nosso 
mu nicípio, de 2008 a 2010, salien tou José Tavares.

5.7  José Tavares instala-se no Largo da 
Ingombota
Jornal O PAÍS 
09 de Dezembro de 2011

A Comissão Administrati va Municipal de Luanda 
(CAML) passa a funcio nar nos próximos dias no Largo 
da Ingombota, apurou O PAÍS de uma fonte no Go verno 
Provincial de Luanda. 
Segundo a fonte deste jornal, José Tavares desalojou 
o Instituto Pro vincial de Gestão Urbana de Luanda 
(IPGUL) que foi transferido para uma das dependências 
do Governo Pro vincial de Luanda na Chicala. 

Ainda segundo apurou este se manário, os demais servi-
ços serão igualmente retirados das instalações no Largo 
da Ingombota, devendo alguns partilhar as instalações 
para onde foram enviados os técnicos do IPGUL. 

A fonte sublinhou que a Comis são Técnica para o 
Realojamento e Requalificação de Luanda dirigida por 
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Bento Soito foi transferida para instalações situadas por 
detrás do Mausoléu erguido a Agostinho Neto. 
O novo figurino administrativo de Luanda trouxe 
à tona o problema da acomodação do presidente da 
CAML que, entre as várias soluções hipo téticas, tinha 
como poiso provável a antiga Administração Municipal 
da Ingombota. 

Face à indefinição do lugar exacto, foi aventada a hipó-
tese de José Ta vares ocupar assento na Mutamba, uma 
vez que o governador provin cial poderia contar com 
novas instalações na cidade do Kilamba, no município 
de Belas. 

Bento Bento exonera director da ENCIB 
Entretanto, o governador de Luan da, Bento Bento, 
aliás”Bento 1.’VIII”, conferiu posse ontem ao novo 
di rector da Empresa de Construção de Infra-estruturas 
Básicas de Luanda (ENCIB), Samuel John, que substi-
tui no cargo Hemique Capeça. 
A saída de Capeça acontece uma semana depois de o 
novo governador de Luanda ter efectuado uma visita às 
instalações daquela empresa adstrita ao GPL. 
A empresa em referência tem como atribuições a repara-
ção das vias ter ciárias da cidade Luanda, boa parte delas 
actualmente em muito mau es tado, o que dificulta de 
forma séria a fluidez do tráfego rodoviário. 
Depois de terem sido exonerados os antigos administra-
dores muni cipais, a ENCIB é a primeira área de serviços 
a ser mexida pelo novo go vernador, que chegou a mani-
festar publicamente o seu desagrado em relação ao seu 
funcionamento. 

O governador de Luanda tem ain da por resolver o 
pagamento de uma avultada dívida contraída junto das 
operadoras de limpeza à cidade capi tal, cujo montante 
(cerca de 90 mi lhões de dólares americanos) supera lar-
gamente o orçamento da conces sionária Elisal. 

5.8  Luanda já tem o seu presidente 
 do Conselho Administrativo

Jornal Continente
09 de Dezembro de 2011

A cidade de Luanda quase retomou à matriz inicial, ou 
seja, o centro da cidade trans formou-se numa única 
circun scrição, cujo seu presidente de um tempo a esta 
parte sondou os seus coadjutores que para mal dos 
pecados não se sabe como serão chamados, pois até ao 
momento, do domínio público é que os municípios da 
cidade caíram, mas o que há-de ser do que restou deles, 
ainda é um segredo sepulcral, não se sabendo porquê. 
Como em todo processo, an tigos administradores estão 
já na”pole position”a tentar conquistar a amizade do 

antigo colega, para poderem apelar uma parte do bolo, 
já que nes tas circunstâncias o chefe tem livre arbítrio na 
selecção dos quadros a funcionarem no seu pelouro e 
nisso muitas vezes os competentes é que ficam em terras 
em detrimento dos”engraxadores”que conseg uem fazer 
o seu papel tão bem e acabam por usurpar o lugar dos 
mais capacitados. 

Ora, é assim em todos os pro cessos que por aí surgem, 
pois é difícil encontrar casos em que os proponentes ao 
posto tenham sido submetidos a cri vo para se avaliar 
quem são os melhores nos postos e em con sequência os 
que atingirem os postos por favorecimento aca bam por 
não fazer quase nada por merecer o cargo. Foi o que 
os moradores de diversas zonas se queixavam sobre o 
mau atendimento, mesmo em questões simples como a 
de aquisição de uma declaração de residência, ou uma 
licença de construção e até mesmo para resolver ques-
tões ligadas aos serviços comunitários. 
Desta descentralização, es pera-se que não sirva apenas 
para complicar cada vez mais a vida dos”kaluandas”, 
pois já se sa e que não foi fácil com os municípios e as 
comunas, uma vez que quando ascendia um novo admi-
nistrador mu nicipal, procurava usurpar as competências 
de determinados administradores comunais que não 
iam com ele, em questões como assinaturas de declara-
ções de residência para obten ção de passaporte, de licen-
ças para pequenas actividades co merciais, etc. que em 
última instância o prejudicado era o pacato cidadão que 
não encon trava o norte e como sempre os funcionários 
aproveitavam a situação para cobrarem a rig orosa gasosa 
pelos serviços. Nas últimas nomeações para adminis-
tradores municipais, contam-se histórias de uma pessoa 
que foi catapultada para o cargo sem sequer ter tido uma 
experiência sequer de chefia, o que fazia com que no exer-
cício das suas funções trocava os pés pelas mãos, quando 
era hora de decidir em determinado assunto, recor rendo 
sempre que possível a funcionários subalternos. 

Isto parecendo que não, diz muita coisa, porque naquele 
município, não faltavam quad ros locais e em Luanda 
até houve um curso de capacita ção no IF AL, de 
quadros do Governo provincial na época de Job Castelo 
Capapinha. Para esta pessoa e outras, esta mudança foi 
bem vinda porque era uma odisseia o seu dia.,.a dia. 
Do actual Presidente de Luanda espera-se que tenha 
aprendido com os erros dos outros e na hora de indicar 
os seus administradores, priorize as competências em 
detrimen to das amizades, porque assim ganharemos 
todos e ele terá o serviço simplificado, escusan do estar 
em todo território da cidade feito um louco a ver o que 
não está bem quando lá há autoridades. E nós quere mos 
sugerir ao General Tava res para primar pela isenção e 
seleccionar os administradores com objectividade, de tal 
for ma que mesmo não fazendo um teste zito para encon-
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trar os melhores para exercerem a função, ao menos se 
dê o ser viço de ler os curriculum vitaes e o historial de 
cada um, para termos na Luanda nova gente com men-
talidade progressiva. 

5.9  Parlamento aprova regulamento 
das administrações locais do 
Estado 
Semanário Factual
10 de Dezembro de 2011

Os deputados an golanos aprova ram, terça-feira, 29, em 
Luanda, por unan imidade, sete propostas de lei, das 
quais sobressai a or ganização e o funciona mento dos 
órgãos da 
Administração Local do Estado. 
Entre os diplomas aprovados, figuram, igual mente, os 
que fixam os municípios das províncias de Luanda e do 
Bengo, respectivamente, sobre a mediação imobiliária, 
regi me cambial do sector pe trolífero e da designação 
e aplicação de medidas res tritivas impostas por actos 
internacionais. 
A sessão parlamentar prossegue quarta-feira para debate 
e votação na ge neralidade das propostas de leis de base 
sobre o re gime jurídico das associa ções privadas e públi-
cas e os diplomas sobre os códi gos tributário e das exe-
cuções fiscais, das leis do cinema, audiovisual, mece nato, 
bem como um pro jecto de resolução sobre movimenta-
ção de deputa dos. 

5.10  Municípios e bairros de Luanda 
transformados em distritos 
urbanos
Novo Jornal 
16 de Dezembro de 2011

NO ÂMBITO da nova divisão políti co administrativa 
da província de Luanda, bairros e municípios são agora 
designados por distritos ur banos, sofrendo também alte-
ração na sua jurisdição territorial. Os bairros do Rocha 
Pinto e do Gamek, por exemplo, passam a incorporar o 
distrito do Prenda. 

Segundo uma nota da Direcção Na cional de Organização 
do Território, afecta ao Ministério de Adminis tração do 
Território, deste modo, o município de Luanda compre-
ende 13 distritos urbanos, nomeadamen te 6s distritos da 
Ingombota, Ilha do Cabo, Maianga, N’ gola Kiluanje, 
Neves Bendinha, bem como o Kilamba Kiaxi. 
O Rangel, Palanca, Prenda, Samba, Vila Alice Golfe 
e Sambizanga tam bém ganharam estatuto de distritos 
urbanos e serão dirigidas por admi nistradores. 
Limites territoriais dos distritos 

Ilha do cabo 
Toda a extensão da Ilha do Cabo (Ilha de Luanda) e da 
Chicala e numa parte continental é limitado pela linha 
recta que une o ponto de intercepção da Avenida da 
Praia do Bispo com a nova marginal. Da nova marginal 
em direcção a norte até li gar a baía de Luanda (antiga 
ponte de Luanda). 

Neves bendinha 
Da avenida Deolinda Rodrigues (na ponte da Unidade 
Operativa) até ser interceptada pela rua P 40, desta rua 
até ligar com a 17 de Setembro, também conhecida 
rua dos correios até ligar à vala de drenagem do rio 
Cambamba. Da vala para o montan te até cruzar com 
a avenida Deolin da Rodrigues (na ponte da Unidade 
operativa) 

Vila alice 
Da avenida Ho Chi Min, desde o lar go 10 de Maio até 
à intercepção na avenida Hoji-Ya-Henda, cruzando o 
sul da linha-férrea até desembo car na vala de drenagem 
Cazenga Cariango. Desta vala até cruzar com a avenida 
Deolinda Rodrigues até à intercepção da rua Ho Chi 
Min no Largo 10 de Maio. 

Rangel 
O cruzamento da avenida Ho Chi Min com a avenida 
Hoji-Ya-Henda e seguindo esta até ser interceptada pela 
rua Francisco Sá de Miranda.
Desta rua até interceptar a rua Có nego Manuel das 
Neves, seguindo pela rua N’ gola Kiluanje até ser 
in terceptada pela rua P 40, ao longo da linha-férrea. 
Desta rua até à avenida Hoji-Ya-Henda, cruzando com a 
avenida Ho Chi Min. 

Golfe 
Do cruzamento da vala de drena gem do rio Cambamba 
com a rua 17 de Setembro (rua dos Correios) até inter-
ceptar a rua 28 de Agosto (Avô Kumbi). Do troço desta 
rua até in terceptar a avenida Pedro de Castro Van-
Dúnem”Loy”até cruzar com o rio Cambamba na ponte 
do Gamek, o curso desterio para montante até cruzar 
com a rua 17 de Setembro (ruas dos correios). 

Angola kiluanje 
Da costa marítima, na foz do vale do Soroca para o 
Norte liga um ponto no Farol das Lagostas, daqui 
se guindo a rua projectada para o Sul e intercepta a 
estrada do Cacuaco. Desta estrada segue para Oeste até 
ser interceptada pela rua projecta da. Desta rua até inter-
ceptar a rua E 60, cruzando a linha-férrea até à estrada 
da Petrangol, o troço des ta estrada até cruzar com a vala 
de drenagem do vale do Soroca para jusante até à sua foz 
na costa ma rítima. 
Palanca 
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Da avenida Deolinda Rodrigues, no cruzamento com 
a rua P 40 (Rua Zero), seguindo para Este até ser inter-
ceptada pela rua projectada na parte Este do muro do 
quartel do Grafanil, esta rua em direcção Sul até inter-
ceptar com a rua pro jectada. Deste rua em direcção Sul 
até interceptar com rua projectada para o Sul, seguindo a 
rua do Kapolo II, esta rua Rara o Nordeste até ser inter-
ceptada pela rua Pedro de Castro Van-Dúnem”Loy”, 
desta até ser interceptada pela rua Cahongo, desta rua 
para Sul até ser intercep tada pela rua 12. Desta rua até 
à rua Matadidi”rua do Mapess”, passan do pela rua P 40 
para o Norte até ser interceptada pela avenida Deolinda 
Rodrigues. 

Prenda 
Da rotunda da Samba, seguindo a rua Comandante 
Arguelles para Norte, liga a Avenida Revolução de 
Outubro, esta até ser intercep tada pela Avenida 21 de 
Janeiro em direcção a rua N ‘ gola Mbambi. Desta rua 
até cruzar com o primei ro braço da vala de drenagem 
do rio Cambamba, continuando para montante até 
ligar a vala de dre nagem principal do rio Cambamba, 
prosseguindo até cruzar a avenida Pedro de Castro Van-
Dúnem”Loy”, na ponte do Gamek. Esta avenida para 
Sul até ser interceptada pela rua do Gamek à esquerda. 
O troço desta estrada até interceptar com a Avenida 
21”de Janeiro, esta até desviar pela rua da FAPA, che-
gando a rua da Samba para Norte até ligar a rua coman-
dante Arguelles, na ro tunda da Samba.

Kilamba kiaxi 
o cruzamento da rua P 40 com a rua Matadidi (rua do 
Mapess), seguindo esta rua para Este intercepta a rua 12, 
esta rua para Sul até intercep tar a rua do Cahongo, em 
direcção para o Nordeste até interceptar a avenida Pedro 
de Castro Van-Duném”Loy”. O troco desta rua para Sul 
é interceptada pela rua Kapolo lI, em direcção à rua pro-
jectada para Sul, até à rua Bakita, esta até inter ceptar 
a rua Camama/Viana em di recção ao norte da rua do 
Cama ma até interceptar a avenida Pedro de Castro 
Van-Dúnem”Loy”. Esta rua até ser interceptada pela rua 
28 de Agosto (Avô Kumbi) até a rua 17 de Setembro 
(rua dos Correios), ligan do a rua P 40, no cruzamento 
com rua Matadidi”rua do Mapess”. 

Maianga 
A rotunda da Samba, seguindo a rua comandante 
Arguelles para ligar a Avenida Revolução de Outubro, 
desta até ser interceptada pela Ave nida 21 de Janeiro, 
chegando à rua N’gola M’bambi até cruzar com o pri-
meiro braço da vala de drenagem do rio Cambamba. 
Para montante até ligar com a vala de drenagem prin-
cipal do rio Cambamba, esta vala até cruzar com a 
avenida Deo linda Rodrigues (na ponte da Uni dade 
Operativa) para o Oeste até interceptar a Avenida Ho 

Chi Min para o Sul até ser interceptada pela rua 10 de 
Agosto (campo Manuel Berenguel, adjacente à Rádio 
Na cional de Angola), seguindo até à rua Comandante 
Gika. Desta rua até à sua intercepção com a rua Kwame 
Nkrumah seguindo até à rua 10 Congresso do MPLA, 
passando o Hospital Josina Machel até ligar à rua da 
Samba, na rotunda. 

Samba 
A linha imaginária que une a costa marítima ao ponto de 
intercep ção da marginal sudoeste (Praia do Bispo) com 
a rua Comandante Arguelles, desta rua até à rotunda da 
Samba, seguindo em direcção à Corimba. Do sul desta 
estrada até ser interceptada pela rua da FAPA, este troço 
até ao desvio da Avenida 21 de Janeiro, ind0 para o sul 
des ta via até ser interceptada pela rua que passa pela Vila 
do Gamek até ser interceptada pela avenida Pedro de 
 Castro Van-Dúnem”Loy”para o Sul até ser intercep-
tada pela rua 21 de Janeiro. Liga o norte da estrada da 
Corimba, seguindo toda a Costa do Oceano Atlântico 
até à rua Comandante Arguelles. 

Sambizanga 
Costa marítima, na foz da vala do Soroca e seguindo 
para montante a mesma até cruzar com a estrada da 
Petrangol, o troço desta rua até cru zar com a linha-fér-
rea para o Sul até cruzar com a avenida Ngola Kiluanje. 
Esta avenida até ser interceptada pela rua Francisco 
de Sá Miranda se guindo até a avenida Hoji-Ya Henda 
para o Oeste até ser interceptada com a rua Alameda 
Manuel Van-Dúnem até ao ponto de intercepção com 
a rua Cónego Manuel das Neves. Desta rua até ser 
interceptada, pas sando pela rua do Massangano até ser 
interceptada pela rua Bengue la, este troço até ser inter-
ceptada pela Avenida Ho Chi Min. Continua -se pela 
rua Ndunduma, a Alameda Príncipe Real que parte do 
ponto anteriormente definido até à inter cepção com a 
rua Presidente Boumediene, daqui uma linha imaginá-
ria em prolongamento até ao largo fronteiriço ao cinema 
Mira Mar, se guindo ao ponto de intercepção das ruas 
dos Municípios com a rua do Soba, seguindo até à vala 
do Soroca, o curso desta vala para jusante até à sua foz 
no Oceano Atlântico. 

Ingombota 
A foz do canal de drenagem na baía da Samba Pequena, 
cruzando com a rua Comandante Arguelles até à 
rotunda da Samba, subindo até ao largo Josina Machel, 
no sentido des cendente com a rua do 10 Congresso do 
MPLA. Deste troço até intercep tar com a rua Kwamme 
Nkrumah, passando pelas ruas Comandante Jika, SPM, 
Ho Chi Min, Alameda Ma nuel Van-Dúnem, Cónego 
Manuel das Neves até interceptar a rua de Massangano, 
passando pela rua de Benguela. Uma linha imaginária 
até ao prolongamento fronteiriço ao Cinema do Mira 
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Mar, deste largo e do ponto trigo métrico existente no 
ex-campo de tiros do Clube dos Caçadores, seguindo as 
alturas da barrocas atinge a rotunda formada pela inter-
cepção da avenida da Kima Kyenda com a estrada Lueji 
Anconda. Deste ponto seguindo a estrada em direcção 
à Refinaria até inter ceptar a vala de drenagem do Vai 
do Soroca, o curso desta vala até ao Oceano Atlântico, 
seguindo a costa Sul até ligar para a ponte da Ilha, pas-
sando pela, rua António Agosti nho Neto, liga a nova 
marginal até à Praia do Bispo. 

5.11  Municípios e bairros de Luanda 
transformados em distritos 
urbanos
Novo Jornal 
16 de Dezembro de 2011

No âmbito da nova divisão políti co administrativa da 
província de Luanda, bairros e municípios são agora 
designados por distritos ur banos, sofrendo também alte-
ração na sua jurisdição territorial. Os bairros do Rocha 
Pinto e do Gamek, por exemplo, passam a incorporar o 
distrito do Prenda. 
Segundo uma nota da Direcção Na cional de Organização 
do Território, afecta ao Ministério de Adminis tração do 
Território, deste modo, o município de Luanda compre-
ende 13 distritos urbanos, nomeadamen te 6s distritos da 
Ingombota, Ilha do Cabo, Maianga, N’ gola Kiluanje, 
Neves Bendinha, bem como o Kilamba Kiaxi. 
O Rangel, Palanca, Prenda, Samba, Vila Alice Golfe 
e Sambizanga tam bém ganharam estatuto de distritos 
urbanos e serão dirigidas por admi nistradores. 

Limites territoriais dos distritos 

Ilha do cabo 
Toda a extensão da Ilha do Cabo (Ilha de Luanda) e da 
Chicala e numa parte continental é limitado pela linha 
recta que une o ponto de intercepção da Avenida da 
Praia do Bispo com a nova marginal. Da nova marginal 
em direcção a norte até li gar a baía de Luanda (antiga 
ponte de Luanda). 

Neves bendinha 
Da avenida Deolinda Rodrigues (na ponte da Unidade 
Operativa) até ser interceptada pela rua P 40, desta rua 
até ligar com a 17 de Setembro, também conhecida 
rua dos correios até ligar à vala de drenagem do rio 
Cambamba. Da vala para o montan te até cruzar com 
a avenida Deolin da Rodrigues (na ponte da Unidade 
operativa) 

Vila alice 
Da avenida Ho Chi Min, desde o lar go 10 de Maio até 
à intercepção na avenida Hoji-Ya-Henda, cruzando o 
sul da linha-férrea até desembo car na vala de drenagem 
Cazenga Cariango. Desta vala até cruzar com a avenida 
Deolinda Rodrigues até à intercepção da rua Ho Chi 
Min no Largo 10 de Maio. 

Rangel 
O cruzamento da avenida Ho Chi Min com a avenida 
Hoji-Ya-Henda e seguindo esta até ser interceptada pela 
rua Francisco Sá de Miranda.
Desta rua até interceptar a rua Có nego Manuel das 
Neves, seguindo pela rua N’ gola Kiluanje até ser 
in terceptada pela rua P 40, ao longo da linha-férrea. 
Desta rua até à avenida Hoji-Ya-Henda, cruzando com a 
avenida Ho Chi Min. 

Golfe 
Do cruzamento da vala de drena gem do rio Cambamba 
com a rua 17 de Setembro (rua dos Correios) até inter-
ceptar a rua 28 de Agosto (Avô Kumbi). Do troço desta 
rua até in terceptar a avenida Pedro de Castro Van-
Dúnem”Loy”até cruzar com o rio Cambamba na ponte 
do Gamek, o curso desterio para montante até cruzar 
com a rua 17 de Setembro (ruas dos correios). 

Angola kiluanje 
Da costa marítima, na foz do vale do Soroca para o 
Norte liga um ponto no Farol das Lagostas, daqui 
se guindo a rua projectada para o Sul e intercepta a 
estrada do Cacuaco. Desta estrada segue para Oeste até 
ser interceptada pela rua projecta da. Desta rua até inter-
ceptar a rua E 60, cruzando a linha-férrea até à estrada 
da Petrangol, o troço des ta estrada até cruzar com a vala 
de drenagem do vale do Soroca para jusante até à sua foz 
na costa ma rítima. 

Palanca 
Da avenida Deolinda Rodrigues, no cruzamento com 
a rua P 40 (Rua Zero), seguindo para Este até ser inter-
ceptada pela rua projectada na parte Este do muro do 
quartel do Grafanil, esta rua em direcção Sul até inter-
ceptar com a rua pro jectada. Deste rua em direcção Sul 
até interceptar com rua projectada para o Sul, seguindo a 
rua do Kapolo II, esta rua Rara o Nordeste até ser inter-
ceptada pela rua Pedro de Castro Van-Dúnem”Loy”, 
desta até ser interceptada pela rua Cahongo, desta rua 
para Sul até ser intercep tada pela rua 12. Desta rua até 
à rua Matadidi”rua do Mapess”, passan do pela rua P 40 
para o Norte até ser interceptada pela avenida Deolinda 
Rodrigues. 
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Prenda 
Da rotunda da Samba, seguindo a rua Comandante 
Arguelles para Norte, liga a Avenida Revolução de 
Outubro, esta até ser intercep tada pela Avenida 21 de 
Janeiro em direcção a rua N ‘ gola Mbambi. Desta rua 
até cruzar com o primei ro braço da vala de drenagem 
do rio Cambamba, continuando para montante até 
ligar a vala de dre nagem principal do rio Cambamba, 
prosseguindo até cruzar a avenida Pedro de Castro Van-
Dúnem”Loy”, na ponte do Gamek. Esta avenida para 
Sul até ser interceptada pela rua do Gamek à esquerda. 
O troço desta estrada até interceptar com a Avenida 
21”de Janeiro, esta até desviar pela rua da FAPA, che-
gando a rua da Samba para Norte até ligar a rua coman-
dante Arguelles, na ro tunda da Samba.

Kilamba kiaxi 
o cruzamento da rua P 40 com a rua Matadidi (rua do 
Mapess), seguindo esta rua para Este intercepta a rua 12, 
esta rua para Sul até intercep tar a rua do Cahongo, em 
direcção para o Nordeste até interceptar a avenida Pedro 
de Castro Van-Duném”Loy”. O troco desta rua para Sul 
é interceptada pela rua Kapolo lI, em direcção à rua pro-
jectada para Sul, até à rua Bakita, esta até inter ceptar 
a rua Camama/Viana em di recção ao norte da rua do 
Cama ma até interceptar a avenida Pedro de Castro 
Van-Dúnem”Loy”. Esta rua até ser interceptada pela rua 
28 de Agosto (Avô Kumbi) até a rua 17 de Setembro 
(rua dos Correios), ligan do a rua P 40, no cruzamento 
com rua Matadidi”rua do Mapess”. 
MAIANGA 
A rotunda da Samba, seguindo a rua comandante 
Arguelles para ligar a Avenida Revolução de Outubro, 
desta até ser interceptada pela Ave nida 21 de Janeiro, 
chegando à rua N’gola M’bambi até cruzar com o pri-
meiro braço da vala de drenagem do rio Cambamba. 
Para montante até ligar com a vala de drenagem prin-
cipal do rio Cambamba, esta vala até cruzar com a 
avenida Deo linda Rodrigues (na ponte da Uni dade 
Operativa) para o Oeste até interceptar a Avenida Ho 
Chi Min para o Sul até ser interceptada pela rua 10 de 
Agosto (campo Manuel Berenguel, adjacente à Rádio 
Na cional de Angola), seguindo até à rua Comandante 
Gika. Desta rua até à sua intercepção com a rua Kwame 
Nkrumah seguindo até à rua 10 Congresso do MPLA, 
passando o Hospital Josina Machel até ligar à rua da 
Samba, na rotunda. 

Samba 
A linha imaginária que une a costa marítima ao ponto de 
intercep ção da marginal sudoeste (Praia do Bispo) com 
a rua Comandante Arguelles, desta rua até à rotunda da 
Samba, seguindo em direcção à Corimba. Do sul desta 
estrada até ser interceptada pela rua da FAPA, este troço 
até ao desvio da Avenida 21 de Janeiro, ind0 para o sul 

des ta via até ser interceptada pela rua que passa pela Vila 
do Gamek até ser interceptada pela avenida Pedro de 
 Castro Van-Dúnem”Loy”para o Sul até ser intercep-
tada pela rua 21 de Janeiro. Liga o norte da estrada da 
Corimba, seguindo toda a Costa do Oceano Atlântico 
até à rua Comandante Arguelles. 

Sambizanga 
Costa marítima, na foz da vala do Soroca e seguindo 
para montante a mesma até cruzar com a estrada da 
Petrangol, o troço desta rua até cru zar com a linha-fér-
rea para o Sul até cruzar com a avenida Ngola Kiluanje. 
Esta avenida até ser interceptada pela rua Francisco 
de Sá Miranda se guindo até a avenida Hoji-Ya Henda 
para o Oeste até ser interceptada com a rua Alameda 
Manuel Van-Dúnem até ao ponto de intercepção com 
a rua Cónego Manuel das Neves. Desta rua até ser 
interceptada, pas sando pela rua do Massangano até ser 
interceptada pela rua Bengue la, este troço até ser inter-
ceptada pela Avenida Ho Chi Min. Continua -se pela 
rua Ndunduma, a Alameda Príncipe Real que parte do 
ponto anteriormente definido até à inter cepção com a 
rua Presidente Boumediene, daqui uma linha imaginá-
ria em prolongamento até ao largo fronteiriço ao cinema 
Mira Mar, se guindo ao ponto de intercepção das ruas 
dos Municípios com a rua do Soba, seguindo até à vala 
do Soroca, o curso desta vala para jusante até à sua foz 
no Oceano Atlântico. 

Ingombota 
A foz do canal de drenagem na baía da Samba Pequena, 
cruzando com a rua Comandante Arguelles até à 
rotunda da Samba, subindo até ao largo Josina Machel, 
no sentido des cendente com a rua do 10 Congresso do 
MPLA. Deste troço até intercep tar com a rua Kwamme 
Nkrumah, passando pelas ruas Comandante Jika, SPM, 
Ho Chi Min, Alameda Ma nuel Van-Dúnem, Cónego 
Manuel das Neves até interceptar a rua de Massangano, 
passando pela rua de Benguela. Uma linha imaginária 
até ao prolongamento fronteiriço ao Cinema do Mira 
Mar, deste largo e do ponto trigo métrico existente no 
ex-campo de tiros do Clube dos Caçadores, seguindo as 
alturas da barrocas atinge a rotunda formada pela inter-
cepção da avenida da Kima Kyenda com a estrada Lueji 
Anconda. Deste ponto seguindo a estrada em direcção 
à Refinaria até inter ceptar a vala de drenagem do Vai 
do Soroca, o curso desta vala até ao Oceano Atlântico, 
seguindo a costa Sul até ligar para a ponte da Ilha, pas-
sando pela, rua António Agosti nho Neto, liga a nova 
marginal até à Praia do Bispo. 
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5.12  Mega município: solução ou 
problema?
Novo Jornal
16 de Dezembro de 2011

A CONSTRUÇÃO do maior porto de Angola, na Barra 
do Dande, e do maior aeroporto, na zona do Bom Jesus 
(Icolo e Bengo) são os dois facto res fundamentais, que 
concorreram para reduzir a província de Luanda de nove 
para sete municípios. 
As interpretações são divergentes relativamente à nova 
divisão admi nistração de Luanda. 
Para uns, a nova divisão da provín cia de Luanda foi 
feita em função de interesses políticos e, para outros, 
o aumento do número de habitantes na província de 
Luanda, os proble mas técnicos que a sua administra ção 
suscita, o valor do património público e as infra-estru-
turas estão na base da definição de uma nova divisão 
administrativa da capital. 

O ministro da Administração do Ter ritório, Bornito 
de Sousa, esclareceu que, com a nova divisão adminis-
trativa de Luanda, o Executivo pre tende dar resposta 
à necessidade de assegurar uma maior eficiência na 
organização e funcionamento das instituições e servi-
ços, face ao cres cimento urbano que se vem registando 
nas respectivas circunscrições. Segundo o governante, a 
nova di visão administrativa da província de Luanda vai 
melhorar a qualidade da imagem da província e a vida 
das populações. 
Alexandre Sebastião André, líder de uma formação polí-
tica extra-parlamentar, diz que se torna ainda mais com-
plexa a acumulação dos estatu tos de capital política e 
capital eco nómica numa mesma província. 
O político, que também é jurista de formação, argu-
menta que se verifi ca de novo uma: concentração de 
po deres ao invés da desconcentração, contrariando o 
espírito e a letra da Constituição. 

Questionado sobre possíveis cho ques laborais entre o 
governador e o presidente da administração de Luanda, 
respondeu que nenhum ór gão ou titular desconcentrado 
deve entrar em confrontação com o chefe máximo da 
província, sob pena de incorrer na insubordinaçã9, pos-
sível de ser sujeito a um processo discipli nar, cuja medida 
extrema culminaria com a exoneração.
“O governador provincial é o supe rior hierárquico de 
todos os admi nistradores ou coordenadores de circuns-
crições de Luanda”, referiu, sugerindo a criação da pro-
víncia do Kwanza Centro, o que poderia resol ver o pro-
blema de superlotação de Luanda. 
Para o político, a população de Lu anda aumentou nas 
duas últimas décadas, em consequência da fuga de 
vastos contingentes populacio nais das zonas rurais para 
a capital durante a guerra civil angolana. 

“O resultado foi um crescimento muito acentuado, 
não controlado, que não deixou de provocar uma série 
de problemas sérios - desde a escassez de habitações, 
de sanea mento básico e de empregos até um aumento 
da criminalidade, passan do pelo desajustamento do 
sistema viário a um volume vertiginoso de trânsito”, 
esclareceu.  

A dúvida paira ainda na cabeça de milhões de angolanos 
confinados à capital que acreditam que a nova divisão 
administrativa. de Luanda já entrou em funcionamento. 
Para o conhecimento de todos, a As sembleia Nacional 
aprovou a Propos ta de Lei sobre Alteração da Divisão 
Político-Administrativa das provín cias de Luanda e 
do Bengo, que es tabelece para a província de Luanda 
os municípios de Luanda, Cazenga, Cacuaco, Icolo e 
Bengo, Viana, Belas e Quiçama. 

O diploma passou na generalidade, com 169 votos a favor 
do MPLA, PRS e FNLA, zero contra e 14 abstenções 
da UNITA e da Nova Democracia. Agora, a província 
de Luanda é tam bém ajustada com uma reestrutu ração 
interna dos municípios actu almente existentes. A loca-
lidade do Panguila deixou Luanda e passou a integrar a 
província do Bengo. 
A província de Luanda, que integra os municípios da 
Quiçama e do Icolo e Bengo, tem os municípios de 
Luan da, com sede na cidade de Luanda; de Cacuaco, 
com sede na cidade de Cacuaco; de Belas, com sede na 
cida de do Kilamba; de Viana, Com sede na cidade de 
Viana; do Cazenga, com sede na comuna do Tala Hadi; 
do Tcolo e Bengo, com sede na vila de de Catete; e da 
Quiçama, com sede na vila da Muxima. 

Um dia depois da sua apresenta ção aos directores e fun-
cionários, o Governador de Luanda nomeou os adminis-
tradores para os sete municípios da província de Luanda, 
com base na nova divisão administrativa. Bento Bento 
socorreu-se da alínea D, do artigo 19° da lei na 17/ 10, 
de 29 de Junho, Lei da Organização e Fun cionamento 
da Administração Local do Estado e nomeou para 
presidente da Comissão Administrativa Munici pal de 
Luanda, José Tavares Ferreira. Nomeou também Rosa 
João Jano ta Dias dos Santos, administradora Municipal 
do Cacuaco, José Manuel Moreno- Mendes Fernandes, 
admi nistrador Municipal de Viana, Victor Nataniel de 
Oliveira Guilherme Nar ciso, administrador Municipal 
do Cazenga, Joana António Quintas, administradora 
Municipal de Belas, Ana Maria Rodrigues da Silva e 
Silva, administradora Municipal da Quiçama e António 
Calado, administrador Municipal de Icolo e Bengo. 
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5.13  Presidente convoca o Conselho da 
República
Jornal de Angola
18 de Dezembro de 2011

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, 
con vocou para amanhã, no Palácio da Cidade Alta, uma 
reunião do Conselho da República. 
Uma nota da Secretaria para os Assuntos de 
Comunicação Institu cional e Imprensa do Presidente da 
República, revela que esta é a 293 sessão ordinária do 
órgão político de consulta do Chefe de Estado e tem 
na agenda de trabalhos a análi se da informação sobre 
o registo eleitoral, o calendário de aplicação da legisla-
ção eleitoral, e as bases gerais de elaboração da legislação 
sobre a institucionalização das Au tarquias Locais. 
Os diplomas do pacote legisla tivo eleitoral foram motivo 
de aceso debate na Assembleia da República, com a Lei 
Orgânica da Comissão Nacional Eleitoral no centro das 
discussões. As forças políticas com assento parlamentar 
encetaram negociações que resul taram num amplo con-
senso sobretudo em relação às competên cias do órgão 
a quem compete or ganizar, executar, coordenar e con-
duzir os processos eleitorais. 

O consenso permitiu desblo quear o processo eleitoral, 
já que com a aprovação da Lei Orgânica da Comissão 
Nacional Eleitoral es tão criadas as condições para a 
rea lização de eleições em 2012, embora ainda existam 
alguns diplomas por aprovar no Parlamento. 
O presidente da Assembleia Na cional afirmou que o 
entendimento registado marca o fim da propaga ção da 
denúncia da fraude eleitoral, que já em determinado 
momento pretendia infiltrar-se e contaminar a esfera 
política angolana. 

Em relação ao terceiro ponto da agenda de trabalhos, as 
bases gerais de elaboração da legislação so bre a institu-
cionalização das Autar quias Locais, o Jornal de Angola 
apurou que entre os diplomas está a Lei de Bases da 
Organização das Autarquias, a Lei das Finanças Lo cais 
e a Lei da Tutela Administrati va do Estado sobre as 
Autarquias Locais. Importa sublinhar que de corre da 
Constituição da Repúbli ca, num preceito inspirado no 
princípios da descentralização político- administrativa, 
que as Autarquias Locais são uma das formas organi-
zativas do poder local, tal como as instituições do poder 
tradicional, com atribuições nos mais variados domínios, 
como a educação, saúde, energia, águas, equipamento 
rural e urbano, património, cultura e ciência, transpor-
tes e comunica ções, ordenamento do território, polícia 
municipal e cooperação des centralizada e geminação. 
O Conselho de República, criado em 13 de Fevereiro de 
1991, é o ór gão a quem incumbe, entre outros deveres, 
aconselhar o Presidente da República no exercício das 

suas funções. No exercício das atribui ções, o Conselho 
da República emi te também pareceres. Outra das atri-
buições é pronunciar-se sobre a evolução política e eco-
nómica da sociedade angolana. 

O órgão é constituído por 22 membros, entre os quais o 
Vice-Pre sidente da República, o Presidente da Assembleia 
Nacional, o Procura dor-Geral da República, líderes dos 
partidos políticos com assento no Parlamento e outras 
individualida des da sociedade civil expressamen te con-
vidadas pelo Chefe de Estado. 

Participam na reunião Femando da Piedade Dias dos 
Santos, Antó nio Paulo Kassoma, Rui Constanti no 
da Cruz F erre ira, que é o porta  voz do órgão, João 
Maria de Sousa, Roberto de Almeida, Isaías Samakuva, 
Eduardo Cuangana, Quintino António Moreira, 
Pedro José Van-Dúnem, José Ludovino Seve rino de 
Vasconcelos, reverendo Wanani Nunes Garcia, reve-
rendo Au gusto Chipesse, Domingos Cajama, Job Pedro 
Castelo Capapinha, Ma ria da Conceição Pitra Pascoal, 
Ma nuel Alexandre Duarte Rodrigues, Maria de Lourdes 
Cordeiro Alves e Loti Nolika. 

5.14  Presidente convoca 
 o Conselho da República

Jornal de Angola
18 de Dezembro de 2011

o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, 
con vocou para amanhã, no Palácio da Cidade Alta, uma 
reunião do Conselho da República. 

Uma nota da Secretaria para os Assuntos de 
Comunicação Institu cional e Imprensa do Presidente da 
República, revela que esta é a 293 sessão ordinária do 
órgão político de consulta do Chefe de Estado e tem 
na agenda de trabalhos a análi se da informação sobre 
o registo eleitoral, o calendário de aplicação da legisla-
ção eleitoral, e as bases gerais de elaboração da legislação 
sobre a institucionalização das Au tarquias Locais. 

Os diplomas do pacote legisla tivo eleitoral foram motivo 
de aceso debate na Assembleia da República, com a Lei 
Orgânica da Comissão Nacional Eleitoral no centro das 
discussões. As forças políticas com assento parlamentar 
encetaram negociações que resul taram num amplo con-
senso sobretudo em relação às competên cias do órgão 
a quem compete or ganizar, executar, coordenar e con-
duzir os processos eleitorais. 

O consenso permitiu desblo quear o processo eleitoral, 
já que com a aprovação da Lei Orgânica da Comissão 
Nacional Eleitoral es tão criadas as condições para a 
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rea lização de eleições em 2012, embora ainda existam 
alguns diplomas por aprovar no Parlamento. 
O presidente da Assembleia Na cional afirmou que o 
entendimento registado marca o fim da propaga ção da 
denúncia da fraude eleitoral, que já em determinado 
momento pretendia infiltrar-se e contaminar a esfera 
política angolana. 

Em relação ao terceiro ponto da agenda de trabalhos, as 
bases gerais de elaboração da legislação so bre a institu-
cionalização das Autar quias Locais, o Jornal de Angola 
apurou que entre os diplomas está a Lei de Bases da 
Organização das Autarquias, a Lei das Finanças Lo cais 
e a Lei da Tutela Administrati va do Estado sobre as 
Autarquias Locais. Importa sublinhar que de corre da 
Constituição da Repúbli ca, num preceito inspirado no 
princípios da descentralização político- administrativa, 
que as Autarquias Locais são uma das formas organi-
zativas do poder local, tal como as instituições do poder 
tradicional, com atribuições nos mais variados domínios, 
como a educação, saúde, energia, águas, equipamento 
rural e urbano, património, cultura e ciência, transpor-
tes e comunica ções, ordenamento do território, polícia 
municipal e cooperação des centralizada e geminação. 
O Conselho de República, criado em 13 de Fevereiro de 
1991, é o ór gão a quem incumbe, entre outros deveres, 
aconselhar o Presidente da República no exercício das 
suas funções. No exercício das atribui ções, o Conselho 
da República emi te também pareceres. Outra das atri-
buições é pronunciar-se sobre a evolução política e eco-
nómica da sociedade angolana. 

O órgão é constituído por 22 membros, entre os quais o 
Vice-Pre sidente da República, o Presidente da Assembleia 
Nacional, o Procura dor-Geral da República, líderes dos 
partidos políticos com assento no Parlamento e outras 
individualida des da sociedade civil expressamen te con-
vidadas pelo Chefe de Estado. 

Participam na reunião Femando da Piedade Dias dos 
Santos, Antó nio Paulo Kassoma, Rui Constanti no 
da Cruz F erre ira, que é o porta  voz do órgão, João 
Maria de Sousa, Roberto de Almeida, Isaías Samakuva, 
Eduardo Cuangana, Quintino António Moreira, 
Pedro José Van-Dúnem, José Ludovino Seve rino de 
Vasconcelos, reverendo Wanani Nunes Garcia, reve-
rendo Au gusto Chipesse, Domingos Cajama, Job Pedro 
Castelo Capapinha, Ma ria da Conceição Pitra Pascoal, 
Ma nuel Alexandre Duarte Rodrigues, Maria de Lourdes 
Cordeiro Alves e Loti Nolika. 

5.15  Administrações com orçamento
Jornal de Angola
20 de Dezembro de 2011

O governo da província do Huambo vai investir, em 
2012, cerca de oito mil milhões de kwanzas para a cons-
trução de in fra-estruturas sociais, recupera ção de estra-
das secundárias e ter ciárias, entre outros projectos. 
O director do Gabinete de Es tudo Planeamento e 
Estatística do governo provincial do Huam bo, Victor 
Tchisingui, disse ao Jornal de Angola que o montan te, 
inserido no Programa de In vestimentos Públicos (PIP) 
de 2012, vai ser repartido equitati vamente pelos 11 
municípios que compõem a circunscrição administra-
tiva da província do Huambo, num valor calculado em 
700 milhões de kwanzas, pa ra a realização de vários 
projec tos de combate à fome e pobreza. 

O plano de acções apresentado pelos municípios, segundo 
Vic tor Chissingui, vai facilitar o de senvolvimento socio-
-económi co, no âmbito da aposta do Exe cutivo na erra-
dicação da pobreza em todas as regiões do país. 

5.16  Bornito de Sousa 
 ultrapassado pelo PR

Jornal Continente
23 de Dezembro de 2011

O Chefe de Estado angolano apare ceu, esta semana, 
durante a reunião do Conselho da República (CR), com 
um discurso tranquilizador, deixando desarmada a opo-
sição que tem vindo a advogar transparência e impar-
cialidade na realização das próximas eleições, agendadas 
para o ano que se avizinha. 

Sabia-se, porém, de antemão que as eleições gerais terão 
mesmo lugar o ano que vem, estando pendurada a data 
para as autarquias. 
O Ministério da Administração do Território, por 
seu lado, havia adian tado algum horizonte, mas o PR 
in terrogou-se, e em bom-tom, depois de ter anunciado a 
organização do Censo Geral da População. 

“Havendo Censo Geral da População em 2013, devemos 
realizar as eleições autárquicas nesse ano ou devemos prevê-
-las para 2014?”.”Vamos reali zar as eleições autárquicas 
em todos os municípios de uma só vez ou va mos fazê-las por 
fases, começando apenas por uma parte deles?”. 
Este cenário indica que só em 2014, provavelmente, se 
realizarão as eleições autárquicas. O Presidente Eduardo 
dos Santos convocou o CR para”apreciar os dados mais 
recen tes do registo eleitoral, e o respectivo processo, 
e para discutir pela segunda vez o estudo actualizado 
sobre a pos sibilidade de se realizarem eleições autárqui-
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cas em Angola nos próximos anos”relativamente às pró-
ximas eleições gerais, o PR anunciou que a segunda fase 
do processo de registo eleitoral decorrerá entre os dias 05 
de Janeiro e 15 de Abril de 2012, tendo acrescentado que 
assinará e mandará publicar a Lei Orgânica das Eleições 
Gerais, aprovada por unanimidade pela Assembleia 
Nacional no passado dia 09, para a sua entrada em vigor. 
Frisou, também, que esta lei”estabel ece as bases legais 
para a organização e realização de eleições transparen-
tes, livres, credíveis e, portanto, justas, sem motivos para 
que os resultados sejam contestados”.
O país realizou, até agora, duas eleições gerais, sendo a 
primeira em 1992 e a segunda em 2008, ambas ganhas 
pelo MPLA. 

 5.17  Eleições autárquicas: 
(re) actualização do 
registo”versus”censo populacional 
Jornal Continente
 23 de Dezembro de 2011

Em países organizados funcional e or ganicamente, 
as eleições autárquicas antecipam as presidenciais e as 
legisla tivas. Entre nós, embora se fale delas elas foram 
sempre mandadas para as calendas gregas, senão mesmo 
subal ternizadas ou subvalorizadas, enquan to já vamos 
nas terceiras legislativas, pelo menos. 

Salvo melhor entendimento, a ideia de realizá-las apenas 
em alguns mu nicípios peca por defeito, senão mesmo 
concorre para eternizar esse vício de avaliação, dado 
que também concorre para o eventual cometimento de 
uma inconstitucionalidade, pois permite sugerir que uns 
munícipes são filhos e outros enteados. 
Daí que, para além de tal discriminação política e social, 
por mais positiva em função de factores demo gráficos, 
económicos ou outros acaba por violar o princípio do 
direito de igualdade que assiste aos distin tos habitan-
tes deste rincão geográfico chamado Angola, sejam eles 
habitan tes do litoral (Cabinda, Zaire, Ben guela, K.-Sul, 
Namibe, Luanda) das zonas do interior (Uíge, Malange, 
Bié, Huambo, Huíla e Cunene) ou da chamada Angola 
profunda e do Leste (Kuando Kubando, Moxico e 
Lundas); no exercício do direito político ele mentar: o 
voto nos seus representantes locais; direito que deverá 
ser exercido no próximo ano ao votarem todos, sem dis-
tinção, no novo(?) PR e nos futuros deputados. 

Deste modo, urge devolver o voto aos eleitores para 
votarem em 2013 nos autarcas, a quem cabe zelar pela 
gestão da coisa comunitária, bem como po tenciar o sur-
gimento de outros acto res políticos a nível das suas bualas 
e sanzalas de origem, já que não têm pos sibilidades de 
disputar o seu quinhão de poder distributivo e expecta-

tivas ao nível central. Observadores estimam que as elei-
ções autárquicas seriam um bom balão de ensaio para as 
eleições gerais (presidenciais e parlamentares), em caso 
de serem realizadas antes de stas últimas, acabam por 
funcionar como um amortecedor social, para aqueles 
políticos cuja representativi dade local, regional ou étnica 
não é despicienda, o que resultaria num forte factor de 
equilíbrio nacional e de rup tura com as assimetrias 
regionais ao nível da acomodação das elites políti cas e/
ou locais. 

Mas, como tudo indica deverão ser depois, em 2014 - 
porque não em 2013? 
Não vejo uma relação de causa e efeito entre o Censo 
Geral da População (de 2013), que não ocorre desde a 
experiência piloto ensaiada em 1982 e as eleições autár-
quicas, prog nosticadas pelo PR. Aliás, este não se ria 
a primeira experiência de eleição de poder local em 
Angola, porquanto em 1976 já haviam sido realizadas 
eleições municipais ao nível dos bairros de Luanda, 
sendo as comissões popula res de bairro sido eleitas pelos 
mora dores, uma experiência que embora inscrita no 
projecto de matriz socializante, teve uma forte adesão 
popular, com campanha e fotos dos potenciais eleitos à 
mistura, embora mesmo não havendo consenso ao nível 
da direcção do partido único sobre o modo decondução 
do processo; a expenencia eleitoral local terá válido pelo 
menos por ter sido a única ao nível da eleição do poder 
municipal em Angola, ape sar da sua manifesta depen-
dência do departamento governamental que se ocupava 
do dossier da administração do território, o então omni-
presente Ministério da Administração Interna, cujo 
titular tinha a competência de no mear os comissários 
provinciais, ac tuais governadores, competência que 
é hoje assumida pelo PR e que Neto chamara para si 
em função da extinção daquela pasta, que tinha como 
ministro o finado comandante Alves Bernardo Baptista 
(Nito Alves). Nestes termos, tendo em presença o que 
fica dito, te mos para nós que não teríamos qual quer 
rebuço que as autárquicas fossem realizadas o próximo 
ano, sendo a re actualização do registo eleitoral uma peça 
fundamental para projectarmos quantos somos, além de 
que se poderia muito bem aproveitar todo o manancial 
organizativo, financeiro, logístico e até técnico-material, 
bem como a máquina remanescente toda poderia ser 
capital izada para as eventuais eleições au tárquicas em 
2013. 

Daí partiríamos, com o apoio do poder autárquico para o 
Censo Geral da Pop ulação em finais de 2013 e princípios 
de 2014?.. 
E, salvo melhor entendi mento, se os eleitores não fossem 
mais recenseados, mas apenas afectados à estrutura demo 
gráfica geral da popu lação angolana do censo, pouparíamos 
em dinheiro, bem como em energia física e psíquica o tra-
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balho dos recen seadores,”mutatis mutandis”, potenci ando 
o trabalho efectuado pelos brigadistas do registo eleitoral!? 
Ou para contas de subtracção bacalhau basta!? 
Eis o repto! Obs.:... e que dizer da base de dados do 
registo civil!? Isso daria bastante pano para mangas, 
ado cicando o debate demográfico. 

5.18  Ordenamento do território
Jornal de Angola 
24 de Dezembro de 2011

Para um país com crescimento populacional como 
Angola, a rondar os 3 por cento ao ano, o ordenamento 
do território impõe-se como uma ferramenta relevante 
para o desenvolvimento sustentável. 

O ordenamento do território passa, fundamentalmente, 
pela ocupa ção, uso e gestão da interacção entre o homem 
e o espaço natural. Consiste no planeamento das ocupa-
ções, no potenciar do aproveita mento das infra-estrutu-
ras existentes e no assegurar da preservação de recursos 
limitados. 

O Executivo está consciente do impacto que a pressão 
demográfica provoca no espaço geográfico, razão pela 
qual promove a aprovação de diplomas legais que 
regulem a ocupação dos solos. O regulamento Ge ral dos 
Planos Territoriais, Urbanísticos e Rurais concretiza as 
directri zes definidas por lei. Os legisladores pretendem 
implantar um sistema que assenta justamente numa 
concepção global da problemática do or denamento ter-
ritorial como sistema de normas, princípios e instrumen-
tos em que avultam os planos territoriais, segundo tipos 
especializados, em razão do âmbito territorial, do conte-
údo material, os objectivos vi sados e a política de acções 
que os concretizam. 

As normas são acompanhadas da valorização dos solos, 
do ordena mento das infra-estruturas para uso geral e 
colectivo, como formas sis temáticas de intervenção do 
Estado e das autarquias locais no ordena mento do terri-
tório. Este ano, o Executivo aprovou vários instrumen-
tos legais para facilitar o acesso do cidadão ao crédito 
habitacional e a nor malização dos procedimentos por 
parte de quem busca a oportunidade de ter casa própria. 
A ideia de casa pressupõe a construção de redes de zonas 
habitacio nais que, por sua vez, implicam o uso de uma 
vasta extensão territorial que vai comportar infra-estru-
turas que dão suporte aos fogos habitacio nais e áreas 
afins. A estratégia do Executivo para o ordenamento 
do ter ritório passa pela consolidação de uma rede de 
cidades, alargamento da mobilidade, valorização dos 
espaços naturais e rurais, bem como o de senvolvimento 
das centralidades intermédias. 

O Executivo desenvolve uma estratégia que visa o equi-
líbrio entre a ocupação e o uso dos solos em função do 
crescimento da população, do desenvolvimento susten-
tável e os compromissos ambientais. Esse pla no, disse 
o ministro Fernando Fonseca, baseia-se na análise e 
na avalia ção das incidências territoriais resultantes na 
materialização dos pro gramas e medidas de políticas 
consagrados na visão, missão e objecti vos estratégicos de 
desenvolvimento económico e social numa pers pectiva 
de médio e longo prazos. 

As populações precisam de conhecer estes pressupostos, 
que têm co mo fim último proporcionar benefícios às 
populações que habitam as terras a ordenar. As autori-
dades pretendem preservar a interactividade nas relações 
entre a cidade e o campo, salvaguardando a especifici-
dade dos valores das comunidades, com especial protec-
ção e valorização do mundo rural.
A execução de programas de ordenamento do territó-
rio em todo o país pode ter como efeito importante a 
reversão da onda de êxo dos do campo para a cidade que 
ameaça a destruição do património cul tural diversifi-
cado das zonas rurais, geralmente sustentado por uma 
es trutura fundiária que lhe é própria. 

A modernização do Sistema de Informação Geográfica 
(SIG) permi te uma adequada informação territorial de 
forma a melhorar o registo e titulação das concessões das 
áreas distribuídas e a distribuir, no quadro das reservas 
fundiárias. Nas próximas décadas podemos orgulhar-
-nos do equilíbrio que esta estratégia de ordenamento 
territorial vai produ zir, porque põe fim ao desperdício 
em termos de ocupação de espaço. 
Para o próximo ano, o Executivo vai construir oito 
novas centralida des nas províncias do Bengo, Zaire, 
Malange, Kuando-Kubango, Namibe, Huíla, Benguela 
e Lunda-Sul, com vista à melhoria das condi ções socio-
económicas e de habitabilidade das comunidades. 
Estes em preendimentos, que se vão juntar aos quatro 
já existentes na províncias de Luanda, Bengo, Cabinda 
e Lunda-Norte, são concebidos com base na análise e 
na avaliação das incidências territoriais resultantes na 
ma terialização dos programas e medidas políticas, nos 
objectivos estraté gicos de desenvolvimento económico e 
social numa perspectiva de mé dio e longo prazo. 

Insistimos que o envolvimento das populações, nestes 
esforços de or denamento do território, deve tomar-se um 
imperativo necessário e vi tal para que se sintam como 
participes do processo, mas para que esteja assegurado o 
seu sucesso. Porque a ocupação ilegal de reservas fundiá-
rias ou de áreas destinadas à agricultura inviabiliza pro-
jectos funda mentais que servem a todos. O Estado não 
Rode permitir que alguns se apropriem de terras que são 
de todos. 
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5.19  Eleições autárquicas em 2014
Jornal ANGOLENSE
23 de Dezembro de 2011

A escolha de 2014, em vez da al ternativa de 2013, pro-
postas por José Eduardo dos Santos na abertura dos tra-
balhos, deveu-se à realização de eleições gerais em 2012 
e o primeiro Censo Geral da População e da Ha bitação 
em 2013. 
O objectivo é recensear os elei tores angolanos para às 
eleições gerais de Setembro de 2012 e posteriores actos 
eleitorais em Angola. 

A reunião do CR deu ainda nota positiva à forma como 
decorreu a primeira fase do processo de actualização e 
registo eleitoral, que decorreu entre 29 de Julho a 16 de 
Dezembro. 

Os conselheiros do Presidente, segundo soube este 
jornal, aco lheu favoravelmente ao Chefe de Estado às 
datas de 05 de Janei ro a 15 de Abril de 2012 para a 
segunda fase da actualização do registo eleitoral. 

No decorrer do encontro, o mi nistro da Administração 
do Terri tório, 80rnito de Sousa, apresen tou o ponto de 
situação do processo de actualização do registo eleitoral, 
anunciando que, se gundo dados provisórios, foram ins-
critos 489.159 novos eleitores e confirmados 4.751.553 
antigos eleitores, totalizando 5.240.712 eleitores na pri-
meira fase. 

O universo eleitoral em Angola é de cerca 9 milhões 
de eleitores. Ainda no âmbito das eleições autárquicas, 
o Conselho da República remeteu a questão para rea-
preciação na sua sessão do segundo semestre de 2012, 
altura em que serão abordados os assuntos inerentes à 
pre paração do processo, apurou o Angolense. 

O CR recomendou ainda que seja observado”rigorosamente 
o princípio de que o registo eleito ral é um acto indivi-
dual e presen cial devendo por essa razão evi tar-se prá-
ticas que contrariem esse princípio, tal como a re colha 
indevida de cartões na posse dos cidadãos”. 
Esta questão tem sido repetida mente invocada pela 
UNITA, maior partido na oposição, que questiona 
a transparência do processo de actualização eleito ral 
devido àquelas práticas de re colha de cartões de eleitor. 
Enquanto isso, o Presidente Jo sé Eduardo dos Santos 
pediu ao Conselho da República para es te órgão consul-
tivo da Presidên cia se pronunciar quanto à possi bilidade 
de as primeiras eleições autárquicas se realizarem em 
2013 ou no ano seguinte (em 2014). 
Na sua intervenção, na abertura dos trabalhos da 29.a 
reunião do Conselho da República, José Eduardo dos 
Santos salientou que o objectivo é”apreciar os da dos 

mais recentes do registo eleitoral, e o respectivo proces so, 
e para discutir pela segunda vez o estudo actualizado 
sobre a possibilidade de se realizarem eleições autárqui-
cas em Angola nos próximos anos”. 
Sobre as eleições autárquicas, e porque Angola deverá 
realizar em 2013 o primeiro Censo Geral da População 
e Habitação, José Eduardo dos Santos colocou duas 
questões aos conselheiros.

“Havendo Censo Geral da Popu lação em 2013, devemos 
realizar as eleições autárquicas nesse ano ou devemos prevê-
-las para 2014?”“Vamos realizar às eleições autárquicas em 
todos os municípios de uma só vez ou vamos fazê-las por 
fases, começando apenas por uma parte deles?”, 
Relativamente às próximas elei ções gerais, o Presidente 
da Re pública anunciou que a segunda fase do processo 
de registo eleitoral decorrerá entre os dias 05 de Janeiro 
e 15 de Abril. 
José Eduardo dos Santos acres centou que assinará e 
mandará publicar a Lei Orgânica das Eleições Gerais, 
aprovada por unanimidade no parlamento no passado 
dia 09, para a sua entrada em vigor e, frisou, es tabelecer 
as”bases legais para a organização e realização de elei-
ções transparentes, livres, cre díveis e, portanto, justas, 
sem motivos para que os resultados sejam contestados”. 

5.20  Municípios de Luanda ganham 
orçamento para executar obras
Semanário Factual
De 5 a 12 de Março de 2011

Os nove municí pios da província de Luanda vão contar, 
brevemente, com três programas de acção e respectivos 
orçamentos que os permitirá assegurar uma boa articu-
lação e evi tar sobreposições na sua execução. 
O facto foi anunciado, a 2 de Março, pelo Pre sidente 
da República, José Eduardo dos Santos, du rante a 
reunião do Con selho de Coordenação Es tratégica 
para o Ordena mento Territorial e Desen volvimento 
Económico e Social de Luanda. 

O chefe do Executivo apontou para o Programa de 
Acção e Respectivo Orçamento, integrado no Programa 
de Investimen to Público (PIP), de sub ordinação central 
e ao qual os departamentos ministeriais respondem, 
directa mente, perante o Con selho de Ministros ou o 
Chefe do Executivo. 

O Presidente citou, igualmente, o programa provincial, 
ao qual res ponde o Governo Pro vincial, que tem a facul-
dade de se pronunciar sobre os projectos e ac ções, sob 
sua responsabi lidade e o Programa Mu nicipal Integrado 
no PIP e no respectivo orçamen to municipal.
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O Conselho de Co ordenação Estratégica de Luanda 
debruçou-se so bre as questões relacio nadas com a arti-
culação no plano executivo entre o Governo Central e o 
Go verno Provincial Luanda (GPL) e com a implemen-
tação de programas refer entes à conclusão em 2012 das 
vias estruturantes e das valas de drenagem das águas 
pluviais. 

José Eduardo dos San tos analisou, igualmente, a defini-
ção da micro localização dos parques de esta cionamento 
de viaturas e das modalidades de inves timento e gestão 
dos mes mos, bem como das bom bas de gasolina e esta-
ções de serviço.
 
A reunião fez a apre ciação crítica do diagnós tico, da 
modernização do sistema de recolha e tratamento dos 
resíduos sólidos, da construção de novos mercados, dos 
cemitérios municipais e da criação de parques e zonas 
verdes. 

Outro assunto que me receu a atenção dos partic ipantes 
foi o programa de regularização da gestão de solos na 
província de Luanda, no qual se fez o ponto da situação 
da ges tão das reservas fundiárias de Luanda e se proce-
deu à análise dos mecanismos de gestão de solos e ao 
pro cesso de licenciamento de obras. 

O Conselho de Coor denação Estratégica apre ciou, 
igualmente, o sub programa integrado de reforço da 
segurança pú blica e ordem interna, do combate à crimi-
nalidade e de ordenamento do trânsi to rodoviário. 

Nos termos do regi me de prestação de con tas que a 
reunião apre ciou, o Governo Provin cial deve informar, 
tri mestralmente, o Execu tivo sobre o cumprimen to, 
incumprimento, difi culdades e resultados al cançados na 
materializa ção dos projectos sobre a sua responsabilidade

O Conselho Estratégi co, através da sua comis são 
técnica, acompanhará a execução de todos os progra-
mas, fazendo a sua necessária harmonização e a concer-
tação de posições e intenções. 
Segundo o comunica do, na sua introdução, o Presidente 
da República sublinhou constituírem instrumentos 
essenciais para reger a actividade deste órgão os regula-
mentos sobre a repar tição de responsabili dades na actu-
ação do Governo Central e sobre o regime finan ceiro 
local. 
Outros instrumentos são o programa de acção anual 
e respectivo orça mento, assim como o Pro grama de 
Investimento Público, a nível provincial e municipal. 
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6  URBANISMO E HABITAÇÃO

6.1  Novas centralidade da cidade do 
Sumbe
Jornal de Angola
02 de Dezembro de 2011 

Uma nova centralidade com dois mil fogos habitacio-
nais; vai ser edi ficada na área dos ex-Carvalhos, arre-
dores do Sumbe, província do Kwanza-Sul, no quadro 
do progra ma nacional para a habitação, lan çado pelo 
Executivo. 
O governador provincial Sera fim do Prado disse que, 
numa pri meira fase, vão ser construídas no vas centra-
lidades no Porto Amboim, com mil habitações, Cela 
(Waku Kungo) e Gabela (Amboim) com mil cada.  
“Sem revelar a duração da em preitada e os custos a 
envolver nas obras, Serafiffido Prado esclareceu que para 
os restantes oito municí pios estão planificados 200 fogos 
para cada um na estrutura de auto construção dirigi da. 
As habitações a serem edificados são sociais e de custos 
baixos e vão servir para alojar pessoas que cons truíram 
desordenadamente em áreas de risco nos bairros perifé-
ricos, nas valas de drenagem das águas plu viais ou em 
zonas que constituem re serva do Estado. 

Por altura da listagem das pes soas a desalojar das áreas 
interdi tas, o governante solicitou apoio das administra-
ções municipais, au toridades tradicionais, associações 
cívicas e”outras, para impedir que as novas residências 
sejam entregues a indivíduos oportunistas. O gover-
nador da província do Kwanza -Sul reconheceu que o 
processo de descentralização adoptado pelo Executivo 
que dá autonomia aos governos provinciais para trata-
rem, na sua área de jurisdição, da maior parte das ques-
tões financei ras e outras referentes ao processo da edi-
ficação das novas centralida des e casas sociais, facilita 
sobre maneira o trabalho. Na província, está em curso a 
edificação de um condomínio habitacional na zona do 
cemitério, para acomodação de médicos e docentes, e 
demais quadros que laboram em diversas insti tuições 
públicas que vivem em casas arrendadas. 

6.2  Crédito bonificado à habitação tem 
como tecto 42 salários mínimos da 
função pública
Jornal O PAÍS 
02 de Dezembro de 2011

Ter um rendimento men sal inferior a 42 salários 
mínimos da função pú blica constitui condição para que 
os agregados familiares possam aceder ao crédito boni-
ficado à habitação, de acordo com o novo quadro legal 
que regula o acesso ao crédito bancário para a compra 
ou construção de habitação própria ou permanente plas-
mado no Decreto Presidencial nº 259/11. As prestações 
decorrente do mon tante a conceder não poderão, por 
outro lado, exceder uma taxa de es forço (a proporção do 
rendimento do agregado familiar afecto ao pa gamento 
do crédito) de 40%, o que significa que os bancos não 
poderão conceder empréstimos que impli quem pres-
tações que excedam 40% do rendimento mensal do 
mutuá rio, uma condição que se aplica, aliás, a todo o 
crédito á habitação. Outra condição para aceder à boni-
ficação do crédito é ter menos de 40 anos e ser maior de 
idade. 

O crédito bonificado à habita ção pode ser concedido 
por um período que pode ir até 30 anos, estabelecendo-
-se o impedimento do empréstimo concedido poder 
ser afecto à compra de imóveis que sejam propriedade 
de ascendentes ou descendente. Também os casais cuja 
soma das idades dos respec tivos membros não exceda os 
80 anos e nenhum deles tenha mais de 40 anos poderão 
aceder à bonifi cação do crédito à habitação des de que 
nenhum membro do agre gado familiar seja titular de 
outro empréstimo bancário concedido com idêntica 
finalidade. São, no entanto, enquadráveis no crédito 
bonificado três tipos de emprésti mos cumulativos: os 
destinados à compra e, simultaneamente, à rea lização de 
obras de conservação, os afectos à realização de obras, 
desde que as mesmas sejam objecto de avaliação pela 
instituição financeira bancária mutuante e a respectiva 
conclusão seja comprovada por esta e tenham decorrido 
pelo menos três anos a contar da data de celebração do 
contrato de empréstimo anterior e ainda os empréstimos 
para aqui sição de terreno para a construção de habita-
ção própria permanente. Todavia, embora se ressalvem 
estes empréstimos cumulativos, fixa-se que as presta-
ções decorrentes do montante a conceder não poderão, 
quando adicionadas à prestação do empréstimo já exis-
tente, exceder a já referida taxa de esforço de 40 %. 

Créditos já solicitados podem receber bonificação 
De salientar que o regime de cré dito bonificado pode ser 
aplicado aos créditos à habitação em curso e aos pedidos 
de empréstimo ainda não aprovados desde que respei-
tem os requisitos legais agora definidos quanto às condi-
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ções do empréstimo e à comprovação inicial e anual das 
condições de acesso. 
O valor máximo da habitação a adquirir ou a construir, 
bem como o custo máximo das obras de conser vação 
e beneficiação a realizar e dos terrenos a adquirir para 
construção de habitação própria permanente, para 
efeitos de acesso ao crédito bo nificado serão fixados 
por diploma do Executivo, que além deste mon tante 
fixará, de igual modo, a boni ficação do juro. A taxa 
de referência para o cálculo das bonificações a supor-
tar pelo Orçamento Geral do Estado (OGE) será fixado 
em De creto pelo Executivo. A taxa de juro contratual 
é livremente negocia da entre as partes, ou seja, entre o 
candidato à obtenção do crédito e o banco que concede o 
emprésti mo. Quanto às garantias a conceder às institui-
ções financeiras bancá rias pelo novo Fundo de Fomento 
à Habitação registe-se que, no último domingo, ao ser 
entrevistado no programa Espaço Público, da TPA, o 
ministro das Finanças, Carlos Alberto Pereira, disse 
inclinar-se, a título pessoal, para que o ‘tecto’ da garan-
tia de 80 % a conceder pelo Fundo aos empréstimos 
para aqui sição de habitação social se venha a situar nos 
USD 60 mil. 

Bonificação ajustada anualmente 
O diploma estabelece que a bonifi cação de juro poderá 
ser objecto de ajustamentos anuais, em condições a fixar 
pelo Ministério das Finanças, em função das variações 
do rendi mento anual bruto e da dimensão do agregado 
familiar. 

As dotações para pagamentos das bonificações de taxas 
de juro se rão inscritas no OGE sendo que as instituições 
financeiras bancárias só podem reclamar as bonificações 
a cargo do estado se os mutuários tiverem as suas pres-
tações devida mente regularizadas. Se o Banco Nacional 
de Angola (BNA) detectar a concessão de crédito boni-
ficado que não cumpre os requisitos legais, os mutuários 
serão imediatamen te integrados nas condições gerais 
de crédito, havendo lugar ao re embolso pela instituição 
financeira bancária ao Estado das bonificações auferi-
das ao longo da vigência do empréstimo, acrescidas de 
uma pe nalização correspondente à taxa de juro legal em 
vigor. 

Se o beneficiário do regime boni ficado alienar o imóvel 
adquirido, construído ou beneficiado durante o prazo 
de cinco anos após a con cessão do empréstimo fica 
obri gado a reembolsar à instituição fi nanceira bancá-
ria o montante das bonificações usufruídas acrescido 
dos juros legais em vigor, sendo que aquela instituição 
deverá reverter a favor do estado o reembolso das boni-
ficações e do valor apurado dos juros legais que sobre 
elas incidi ra mo Todavia abre-se uma excepção para o 
caso de a alienação realizada durante os primeiros cinco 

anos de amortização do empréstimo decor rer de razões 
comprovadas de mo bilidade profissional ou de altera-
ção da dimensão do agregado familiar, ficando obri-
gatoriamente o produto da venda afecto à aquisição de 
nova habitação própria permanente. Os beneficiários de 
crédito bonifica do à habitação poderão amortizar ante-
cipadamente, no todo ou em parte empréstimo contra-
tado, suportando, no caso de assim pro cederem, apenas 
as comissões ou outros encargos da mesma natureza 
previstos contratualmente, que não poderão contudo 
superar 1 % do capital a amortizar.

Empréstimos intercalares 
Admite-se ainda, no regime de crédito bonificado, a con-
cessão de empréstimos intercalares, por um I prazo não 
superior a um ano, para pagamento do sinal ao vendedor 
da habitação ou para aquisição de terreno, desde que os 
mesmos não excedam 20% do valor total do imóvel ou 
do terreno e que o agre gado familiar realize pelo menos 
10% do valor total. 
Tanto no regime geral de crédito à habitação como no 
regime boni ficado, qualquer deles regulamen tados pelo 
Decreto Presidencial, o crédito concedido à habitação 
não podem ser concedidos por prazos superiores a 30 
anos, como não pode exceder um montante cuja presta-
ção inicial seja superior a uma taxa de esforço de 40%. 
O diploma estabelece ainda, para qualquer dos regimes, 
os re quisitos de solicitação do finan ciamento, a afixação 
e publicação das condições do empréstimos pelas insti-
tuições financeiras, os requisitos de solicitação do fun-
cionamento, as regras a observar na apreciação e decisão 
dos pedidos de empréstimo.

Os titulares de contas pou pança
 habitação constituídas há mais de três anos passam a ter 
garantida a obtenção de um empréstimo para a aquisi-
ção, construção ou realização de obras de conservação de 
habitação própria permanen te ou secundária, de acordo 
com o fixado no novo quadro jurídico-legal daquelas 
contas e configurado no Decreto  Presidencial nº 265111. 
O empréstimo a conceder tem como montante máximo 
a diferença entre o saldo da conta e o valor da habitação 
a adquirir ou das obras projec tadas, segundo avaliação 
das próprias instituições financei ras bancárias, ou o 
preço, caso este seja menor. 

A instituição financeira deverá conceder o financia-
mento solicitado, disponibilizando o dinheiro no prazo 
máximo de um mês a partir do momento em que se 
encontrem cum pridas todas as formalidades legais para 
a realização do empréstimo. 

Por outro lado, o facto de ser titular de uma conta pou-
pança-habitação con fere vantagens no acesso ao pro-
grama de fomento habi tacional, dado que aqueles que 
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tenham constituído até à data uma conta poupança 
 habitação provisionada pelo montante mínimo de 10% 
do valor de mercado do imóvel a adquirir têm prefe-
rência na aquisição de habitação própria permanente no 
âmbito da quele programa. 

Destaque-se ainda que o diploma isenta os juros das 
contas poupança - habitação do imposto sobre a aplica-
ção de capitais. 

6.3  Salvar Luanda com novas 
centralidades
Novo Jornal
02 de Dezembro de 2011

A construção de novas centralida des no Zango, Sapu, 
em Viana, e Cacuaco, a circunscrição do Talatona, 
bem como a nova cidade do Kilamba, no município de 
Belas, e ainda a re cente inaugurada cidade universi tária 
demonstra, de certa forma, a vontade do executivo em 
ver melho radas as condições de habitabilidade para os 
novos e velhos inquilinos de Luanda. 
Embora muitos destes projectos não estivessem previstos 
no plano de actividades do projecto”Salvar Lu anda”, a 
cidade da Kianda vai, assim, ganhando uma nova con-
figuração, baseada num pensamento estratégi co novo e 
numa perspectiva de cres cimento sem problemas, con-
forme o pensamento do executivo. 

As novas centralidades foram conce bidas de forma dife-
rente e moderna, ao contrário do velho casco urbano 
da cidade de Luanda que foi dimen sionado para pouco 
menos de 400  nu1 habitantes, conforme disse o mi nistro 
do Urbanismo e Construção, Fernando Fonseca, 
durante uma entrevista concedida a uma rádio local. 
A cidade do Kilamba, tida pelos seus mentores como o 
maior projecto ha bitacional alguma vez construído no 
país, tem como objectivo reduzir o défice habitacional, 
segundo o ob jectivo estratégico do executivo. 

A primeira fase do projecto, que tem servido -como 
cartaz de visita de Luanda, desenvolveu-se numa parce la 
de 906 hectares e contemplou a construção de 20.002 
apartamentos, 24 jardins-de-infância, nove escolas pri-
márias e oito secundárias. 
Possui ainda reserva de espaço para a construção de 
um hospital, quatro clínicas, 12 centros de saúde, três 
instituições financeiras, estações de correios, postos de 
abastecimento de combustível, unidades e esquadras de 
polícia, quartéis de bombeiros, parques de estaciona-
mento e outras estruturas. 

A cidade do Kilamba, à semelhança de outras centrali-
dades, contempla ainda infra-estruturas básicas, como 

rede viária, drenagem de águas plu viais e águas residu-
ais para 35.000 metros cúbicos por dia, tendo tam bém 
subestações de energia eléctri ca e rede de distribuição, 
telecomunicações e terminais de transportes públicos. 

Estradas 
No capítulo das estradas, a zona do Sanatório, da Fapa, 
do Futungo e da Corimba ganharam nova imagem com 
a construção e reabilitação com pleta dos seus respectivos 
tapetes as fálticos, tal como estava previsto no programa 
de actividades para salvar Luanda. 
A es1;rada Golfe-Sanatório, orçada em mais de 119 mil 
dólares ganhou, quatro faixas de rodagens em cada 
sentido. A construção dos 10 quiló metros de estrada 
substituiu assim a velha e areal terra batida que lhe eram 
característicos. 

Apesar disso, a iluminação da via é ainda deficiente, 
embora tenham sido colocados vários postos de ilu-
minação ao longo da estrada. A falta de sinalização e de 
semáforos é o ou tro cenário a notar, o que tem contri-
buído muito para os acidentes que ali se verificam e que 
têm resultado em mortes. 
A estrada da Samba, passando pela zona da Corimba, 
é uma outra bene ficiária do projecto Salvar Luanda. O 
troço foi completamente reabilitado, cruzando, desta 
feita, com a estrada do Futungo, numa extensão de mais 
de mil metros. 
A via encontra-se iluminada e sinali zada em quase toda 
a sua extensão. Foram igualmente colocados se paradores 
e construídos passeios e valas de drenagem. Foi -ainda 
criado um sistema de esgotos ao longo da via de dois 
sentidos, que comporta igualmente duas a quatro faixas 
de rodagens. 

A estrada 21 de Janeiro, saindo pela zona do aeroporto, 
passando pela Fapa e ligando ao Futungo, espelha igual-
mente a execução e concretização -do projecto Salvar 
Luanda. 

Entretanto, outros projectos de re abilitação e constru-
ção de estradas apesar de não fazerem parte do pacote 
de actividades do projecto traçado em 1993 emprestam 
também a sua imagem ao novo rosto que a cidade capital 
apresenta actualmente. 

Uma delas é a via rápida que liga o município de Cacuaco 
ao de Viana e deste à comuna do Ramiro, na Sam ba, 
em Luanda. A empreitada custou ao Governo angolano 
cerca de 50 mi lhões de dólares e teve uma extensão de 
aproximadamente 50 quilóme tros, com varias faixas de 
rodagens em cada sentido. A fraca e. a falta de ilumina-
ção nestas vias são igualmen te outros motivos de preo-
cupação para os automobilistas e transeuntes naquelas 
paragens. 
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Ponte”kianda”na bala 
A baía de Luanda que se encontra ac tualmente a ser 
requalificada ganhou uma ponte denominada Kianda 
e foi inaugurada pelo Presidente da Repú blica, José 
Eduardo dos Santos, no passado mês de Agosto. 
A ponte, que agora simboliza um dos cartões de visita 
logo à entrada da ilha de Luanda, ligando a Marginal 
à Praia do Bispo, está Inserida na pri meira fase de con-
clusão do projecto de Requalificação da Baía que cor-
responde à intervenção entre o largo da amizade Angola 
e Cuba, a ilha do Cabo e a Chicala. 
O projecto, a cargo do consórcio Mota Engil/Soares da 
Costa, vai ser apresentado definitivamente’ aos luanden-
ses e angolanos, no geral, entre os meses de Maio ou 
Junho de 2012, altura em que se prevê a conclusão da 
sua segunda fase. 

Cazenga e sambizanga terão novos rostos 
O lançamento dos projectos de re qualificação dos muni-
cípios do Sambizanga e Cazenga, bem como a requa-
lificação da zona do antigo mercado Roque Santeiro, 
são outras das actividades já em execução que poderão 
emprestar um novo colorido à cidade da Kianda. 
O projecto vai arrancando a passos lentos. No Cazenga, 
cuja primeira fase de reabilitação está orçada em 485,714 
dólares, conforme previsto no projecto salvar Luanda, 
a cons trução das casas modelos estão a ser erguidas na 
zona do Grafanil. Ao pas so que no Sambizanga o plano 
ainda não saiu do papel. 

Enquanto, o projecto vai timidamen te ganhando corpo. 
A cidade mãe do país continua a enfrentar os seus ve lhos 
problemas, como as construções anárquicas, alimenta-
das, muitas vezes, pelos funcionários do gover no, que se 
dedicam à venda ilegal de terrenos. 
As estruturas básicas das redes viária e de esgotos apre-
sentam-se degra dadas em vários pontos da cidade e 
melhoradas noutras zonas da velha Luanda. 

6.4  Obras mal”mal paradas”no”bem 
morar»
Semanario angolense
03 de Dezembro de 2011

Aguinaldo Jaime pode ter sido a primeira”ví tima”entre 
os políti cos que deram o rosto pelo”Bem Morar», um 
projecto habitacional de inspiração brasi leira, que hoje 
parece condenado ao fracasso. Foi pela mão deste antigo 
coordenador da Comissão de Reestruturação da Agência 
Nacional de Investimento Priva do (ANIP) que Pelé, o 
renomeado futebolista brasileiro, franqueou as portas da 
Cidade Alta, para, em Abril do ano passado, ser rece-
bido pelo Presidente da Re pública, Eduardo dos Santos, 
no quadro da propaganda sobre o empreendimento. 

Na audiência que lhe foi conce dida há cerca de ano e 
meio pelo Chefe de Estado angolano, a an tiga”estrela”do 
futebol mundial foi apresentada não apenas como o rosto 
do marketing da empresa Build Brasil, como também 
um dos investidores do Projecto Ha bitacional”Bem 
Morar». 

Depois do encontro, o próprio Pelé não se coibiu mesmo 
de di zer que havia sido recebido, com pompa e circuns-
tância, pelo Pre sidente da República, dando a sensação 
de que o badalado pro jecto, destinado à classe média, 
inspirava confiança e seriedade, assim como teria pernas 
para an dar. Não fosse ele o Rei Pelé, uma figura pública 
de enorme sucesso que um dia já teve o mundo ren dido 
às maravilhas dos seus pés. 

Ano e meio depois do anúncio desse ambicioso projecto, 
que foi amplamente acompanhado de uma agressiva 
campanha de ma rketing, as esperanças e os sonhos de 
centenas de angolanos de te rem casa própria começa-
ram a es morecer, visto que as obras estão literalmente 
paradas ou, antes, votadas ao abandono quase total.
 
Não se sabe ao certo quan tos nacionais investiram as 
suas poupanças nesse projecto, mas estima-se que seja 
na ordem das centenas, sendo que alguns dos quais 
tiveram de contrair dívidas junto aos bancos, estando 
neste momento a pagar elevados juros de mora. Entre 
os clientes que apostaram no”Bem Morar», cres ce a des-
confiança de que os seus promotores, ou seja os expatria-
dos brasileiros, terão dado outro destino ao dinheiro 
que, numa linguagem terra a terra, significa dizer que 
passaram a perna aos angolanos. 

Correm, com alguma insistên cia, as informações de que 
alguns”brazucas”já tiram o pé com a”massa», e que do 
projecto habi tacional apenas ficarão os escom bros. 

6.5  «As obras baixaram de ritmo 
devido ao deficit financeiro»
Semanario angolense
03 de Dezembro de 2011

Com o objectivo de ou vir a parte acusada, o Semanário 
Angolense entrevistou, por correio electrónico, o cidadão 
brasileiro Paulo Sodré, que foi apresentado como o 
rosto principal da Build Angola, a empresa responsável 
pelo”Bem Morar». Eis o teor da conversa: 

Semanário Angolense (SA)  Quais foram as verdadeiras 
ra zões que estiveram na origem da paralisação das obras? 
Paulo Sodré (PS) - É impor tante enfatizar que as obras 
do”Bem Morar”nunca paralisaram, e estiveram em bom 
ritmo até De zembro de 2010. Mas, em Novem bro do 
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ano passado, elas conhe ceram um outro rumo, depois de 
terem sido enviados vários e-mails criminosos e publica-
das algumas matérias (pagas) que levaram a uma inse-
gurança muito grande por parte dos clientes, ao ponto 
de fazer com que um grande contra to com uma empresa 
petrolífera, onde já tínhamos investido um valor rele-
vante, fosse rescindido. Um outro factor bastante crítico 
foi a falta de pagamento das dí vidas por parte de vários 
clientes, que levaram a um deficit no mon tante de 29 
milhões de dólares. Ressaltamos que não paralisa-
mos um dia sequer a nossa obra, ape nas diminuímos 
o ritmo decorren te da falta de caixa. Hoje, assina mos 
um acordo com uma empresa angolana para terminar 
o”Bem Morar», iniciando-se pela infra -estrutura de 
paredes e telhado até ao acabamento interno. No início 
de 2012, inicia-se a fase de acaba mento com força total. 
Assinamos também um grande contrato cor porativo 
onde receberemos de vol ta um montante que já havia 
sido investido. 

SA- Isto não corresponde à verdade, porque constata-
mos no terreno que as obras estão totalmente paradas... 
PS - Conforme havia dito, a obra nunca parou, mas 
andou num ritmo lento. Hoje temos 180 pessoas, entre 
angolanos e chine ses, a trabalhar dentro da obra. Apesar 
de 180 pessoas não repre sentarem muito volume, nos 
últi mos 2 meses fizemos bastante obra de acabamento 
de paredes e telha do, cobertura e paredes rebocadas.

SA- Há clientes dispostos a re correr à barra dos tribunais. 
Isso não vos assusta? 
PS - Como qualquer empresa, estamos sim sujeitos a 
isso. No entanto, se aceitarmos 100% de maus-tratos, 
não terminaremos a obra. 

SA- Por que razões deixaram de publicitar o vosso projecto? 
PS - Temos feito alguns co municados através de jornais, 
e o que fizemos de publicidade foi a inauguração das 
Quintas e a campanha na TV mostrando as obras. 
Agora, estamos a fazer comunicados num jornal para 
informar os clientes que podemos terminar a obra sem 
o pagamen to dos 29 milhões de dólares da dívida. Mas, 
os clientes devedo res só receberão as suas casas de pois 
de pagarem o valor que de vem. Como não estamos 
a lançar nenhum projecto novo, não há lugar para 
grandes publicidades, a não ser para fazer a entrega de 
empreendimentos. 

SA- Há informações de que o”Bem Morar”não honrou 
até à data as suas dívidas com al gumas empresas publici-
tárias, dentre as quais a empresa”Mais Visual”... 
PS-A falta de pagamentos por parte dos clientes, que 
hoje ultra passa 29 milhões de dólares, dei xou-nos numa 
situação financeira difícil. No entanto, já temos acer-
tado com a empresa”Mais Visu al”um acordo para o 

pagamento de todos os débitos a partir de Ja neiro de 
2012. 

SA- Fala-se que alguns brasi leiros ligados ao projecto 
imobi liário já abandonaram Angola... 
PS - Os únicos brasileiros que não estão no grupo são 
aqueles que foram demitidos, por alguma causa justa 
ou substituídos por outros. Estamos há 7 anos aqui e 
sempre houve essa rotatividade. Os brasileiros que estão 
aqui vão ao Brasil 3 ou 4 vezes ao ano, por períodos 
muito curtos. Temos vá rios negócios em Angola em 
outros segmentos que continuam a pros perar e parce-
rias com empresas angolanas. A maior parte do nosso 
quadro de funcionários é de ango lanos, que está con-
nosco há mais de 4 anos. 

SA- Qual é a situação real do terreno onde está a ser 
erguido o projecto, que é considerado pertença da empresa 
FLP (Fun dadores do Lar do Patriota)? Já honraram a con-
trapartida finan ceira com essa empresa? 
PS - Este empreendimento es pecífico, que foi da FLP 
(Fundação do Lar do Patriota), é um consór cio criado 
entre o Lar do Patriota e o nosso Grupo; está totalmente 
aprovado em todos os órgãos e o Lar do Patriota tem sim 
um per centual do resultado desse empre endimento em 
imóveis conforme cláusulas contratuais. 

SA- Com estes desenvolvimen tos, a vossa imagem não fica 
be liscada? 
PS - Como disse, estamos aqui e nunca saímos, há 7 
anos. Devido às acções criminosas, a nossa ima gem 
saiu muito prejudicada, mas continuamos aqui com os 
nossos projectos e parcerias duradouras com angolanos. 
Podemos apontar como exemplo o consórcio que foi 
recentemente criado com um gru po angolano. Temos 
intenção de trabalhar em negócios pontuais, corpora-
tivos, em segmentos de la zer e lançamento de imóveis, 
que serão vendidos só depois de con cluídos. 

6.6  Rei Pelé 
Semanario angolense
03 de Dezembro de 2011

Pode ser que ele esteja inocente, ao servir apenas 
de”menino-propaganda”do Projecto Habitacional”Bem 
Morar», que aqui se implantou com muita pom pa. 
É possível que ele não soubesse que os seus conter râneos 
estivessem é a prepa rar uma burla monumental com tal 
projecto, em cuja conversa caíram centenas de cidadãos 
angolanos, na sua ânsia por casa própria, quando não 
por uma quinta no Bengo. 
Desses, a maio ria está a ver”lulas». Os brazucas respon-
sáveis pelo projecto terão já tirado o pé, como se diz na 
gíria, com a massa toda. Fala-se que a PGR intervirá, 
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mas mes mo assim, desconfia-se que quase mais ninguém 
verá o seu cumbu de volta.

6.7  Imobiliário necessita de 
financiamentos
Jornal de Angola
04 de Dezembro de 2011

Angola assistiu há alguns anos a um”boom”no sector 
imobiliá rio, que favoreceu o crescimento da oferta, nos 
seus diversos seg mentos. O administrador da H&M 
Construção Civil, Carlos Bucalon, sublinhou em decla-
rações ao Jornal de Angola que”há três anos o cresci-
mento do imobiliá rio foi assinalável”. 
Luanda registou um crescimento insustentável. Houve 
muita oferta, o que acabou por induzir na procura, 
levando a que existisse crédito para aquisição de habi-
tação. Carlos Bucalon referiu que o aumento da capaci-
dade de compra depende mui to da disponibilidade dos 
bancos em conceder crédito. 

“Se a banca não concede finan ciamentos, o seg-
mento imobiliá rio fica comprometido”, subli nhou. 
Actualmente, realçou, te mos um mercado imobiliário 
mais reactivo, que se encontra numa fase de acomo-
dação mas também -de reestruturação, própria de um 
mer cado <;m crescimento. 

“Neste momento verificamos uma nova reacção do 
mercado e há novos lançamentos, o processo de vendas 
começa a apresentar-se de forma diferente. E tudo ainda 
muito ténue, pois o crédito conti nua a revelar-se limi-
tado”, disse, administrador. 
O mercado imobiliário depende fundamentalmente 
do crédito daí que quando os bancos não se mos tram 
disponíveis, o mercado res sente-se. E justamente o que 
está a acontecer, embora haja alguma evolução no que 
ao crédito para o sector diz respeito, afirmou Carlos 
Bucalon.”Se a banca não financia, o consumidor final 
pão tem capaci dade de compra”, insistiu. 
Carlos Bucalon acredita que a ten dência do mercado vai 
ser de uma maior reacção e diz que a expectati va é para 
o aumento das vendas nos próximos cinco anos.
 
“Esta tendência vai reflectir-se no segmento de casas de 
alto padrão e casas sociais”, sustentou. As economias de 
uma maneira ge ral, frisou, têm passado por pro cessos 
difíceis e a prova disso é que elas se ressentiram muito 
nos últimos anos, um dado que se veri ficou nos Estados 
Unidos e alguns países da Europa.”Tudo isto tem reve-
lado o efeito perverso da glo balização”, disse Carlos 
Bucalon. 

Com um projecto imobiliário de alto padrão, 
denominado”Richmond”com apenas 11 casas, seis das 
quais já vendidas, Luanda tem mais oferta e mais opções 
para po tenciais compradores. O projecto, que começou 
no final de 2007, foi concebido e dirigido para um nível 
de maior exigência:”sabemos do alto nível de exigência 
dos angola nos e é por isso que desenvolvemos o pro-
jecto numa base marcada pela exclusividade”, disse o 
administra dor da H&M Construção Civil, em preiteiro 
do projecto. 
As casas, todas pintadas de bran co, são apelativas e as 
linhas ê tra ços são sugestivos, numa arquitec tura con-
temporânea. O projecto, um desafio assumido pelo 
arqui tecto brasileiro Rogério Peres, cus tou 35 milhões 
de dólares. 

6.8  Panguilacom nova urbanização
Jornal de angola
06 de dezembro de 2011

O Executivo deve gastar 300 mi lhões de dólares na 
construção de 188 apartamentos na nova urbani zação 
do Panguila, no município do Dande, revelou ontem, no 
local, o ministro do Urbanismo e Cons trução, Fernando 
Fonseca. 

De acordo com o programa de execução, na primeira fase 
devem ser construídos 52 apartamentos, e nas seguintes 
51, 47 e 38 aparta mentos. O ministro esclareceu que a 
província do Bengo, por ser forte mente agrícola, merece 
uma aten ção especial relativamente à defini ção das zonas 
para a implantação dos projectos habitacionais. 

A ideia, segundo Fernando Fon seca, é não perder de 
vista o Pro grama Integrado de Combate à F o rne e à 
Pobreza e o desenvolvimen to rural em curso no país. 

Quanto à melhoria da imagem do Panguila, o ministro 
garantiu que a vila irá beneficiar de trabalhos nas vias 
de acesso e de outros empreen dimentos, inseridos no 
programa de requalificação do Caxito e arredores. As 
residências do projecto ha bitacional do Panguila foram 
cons truídas em situação de emergência, pois o Governo 
teve como prioridade o realojamento das famílias que 
vi viam em situação de risco. 
O ministro garantiu que nos próximos tempos o 
Executivo vai acelerar o processo de construção de mais 
residências para que as famílias que ainda habitam numa 
mesma residência possam viver condignamente. 
Durante a sua estada de cerca de sete horas no Bengo, 
o ministro vi sitou o projecto de construção da centrali-
dade de Capari, com quatro mil apartamentos, a urba-
nização do Panguila, as reservas fundiárias do Sassa 
Caria e das Mabubas. 
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6.9  Milhares de pessoas vivem nos 
bairros do Zango
Jornal de Angola 
06 de Dezembro de 2011

O Zango é um dos bairros de Viana em grande expan-
são. Mi lhares de famílias, que antes re sidiam em condi-
ções precárias, em vários pontos de Luanda, es tão hoje 
bem alojadas e o projec to está no quinto bairro de realo-
jamento, o”Zango 5”. 

As inundações e desabamentos de casas, sobretudo na 
época das chuvas, já não fazem parte da vida das pessoas 
oriundas da Lagoa São Pedro, no populoso município 
do Cazenga. 

Isabel Diogo, de 37 anos, deixou de conviver com água 
estagnada e pútrida, que cercava a casa, causa dora de 
várias enfermidades como 
Paludismo e diarreias. 
“As coisas mudaram para me lhor. Já não temos muitas 
queixas porque vivemos em melhores con dições, 
sem o mau cheiro da lagoa”, disse Isabel Diogo, para 
lembrar:”aquilo não era vida, vivíamos mui to mal e os 
nossos filhos ficavam sempre muito doentes.”
No Zango Isabel Diogo tem uma casa digna, com três 
quartos. A fa mília já não vive amontoada como aconte-
cia no casebre que habitava nas imediações da Lagoa de 
São Pedro. Os filhos brincam nas ruas lim pas e agora 
são saudáveis. A vida desta família mudou para muito 
melhor. A chuva agora não é um pe sadelo nem invade 
as casas. 

O bairro do Zango, situado em Viana, existe há e nove 
anos e foi criado para albergar na altura os moradores 
que viviam na encosta da Boavista, Sambizanga. 

Naquela zona de barrocas era frequente a ocorrência de 
desliza mentos de terra que provocaram a morte de mora-
dores. Quando cho via o medo e a angústia apodera-
vam-se das famílias. A qualquer momento os casebres 
podiam ser arrastados pela lama. 
O bairro do Zango tem várias fa ses. A medida que 
as casas são dis tribuídas, nasce um novo bairro. Na 
quarta fase, centenas de famí lias encontraram aqui a sua 
habita ção digna e melhoraram as suas vi das. Saíram do 
inferno para o céu. 

Na quarta fase do Zango estão a ser realojadas pessoas 
vindas de outras áreas consideradas de risco e que 
tiveram de ser desalojados pe las autoridades de Luanda. 
Muitas famílias viviam em zonas perigo sas ou em con-
dições insalubres. Encontraram no Zango uma habita-
ção digna e condições para refa zerem as suas vidas. 

Agachada e com as mãos presas no tangue, Isabel Diogo 
aprovei tou a tarde de segunda-feira para lavar a sua 
roupa e a dos três filhos menores. 
A família de Isabel Diogo e ou tras 49 famílias têm 
as moradias no sector denominado”casas amare las”, 
no interior do”Zango 4”, no âmbito do Programa de 
Emergên cia Habitacional de Luanda. 
Algumas famílias ainda perma necem na zona da Lagoa 
São Pe dro, a aguardar pelo novo processo de transferên-
cia, que tem três fases. 

Isabel Diogo está feliz por fazer parte do primeiro grupo 
retirado daquela zona do Cazenga. 

Dália António, antiga moradora da Lagoa São Pedro, 
recorda com tristeza o tempo em que morava com os 
pais no Cazenga e declarou que na época das chuvas as 
mulhe res e crianças tinham de passar a noite a apanhar 
chuva que se infil trava pelo telhado da casa. 
N o momento em que fazíamos a reportagem, o Zango 
4 acabava de receber uma nova família, que vi via numa 
zona de risco na Samba. Nem queriam acreditar que 
estavam alojados numa casa nova e com todas as como-
didades. O bair ro tem mais uma família feliz. 
Constância António estava visi velmente satisfeita pela 
nova casa. Morava em condições difíceis na Samba, 
porque a zona tinha muitos problemas de saneamento 
e cons tantes inundações no tempo da chuva. Os filhos 
ficavam doentes porque brincavam nas águas panta-
nosas dos esgotos. 
Algumas casas do Zango 4 estão ainda encerradas para 
obras de ve dação do quintal, colocação de mo saicos, 
construção do reservatório de água e os alpendres. 

Água e escolas 
As crianças estão sem actividade por falta de escolas e 
locais de la zer o Mas no próximo ano lectivo tu do vai 
mudar para melhor. 
Isabel Diogo disse que, há um mês, antes de ser trans-
ferida para o Zango 4, os filhos estudavam numa escola 
do ensino primário, no Cazenga. No Zango vão ter 
igualmen te uma escola para estudar. 

Afirmou que os seus filhos e ou tras crianças do bairro 
perderam o ano lectivo, mas no próximo ano acabam 
por recuperar o tempo per dido. O importante foi encon-
trar um lar para os filhos, com todas as condições de 
higiene. 

“Os encarregados de educação que têm familiares 
próximo das es colas, deixaram os filhos no Cazenga, 
para concluírem o ano lectivo”, disse Isabel Diogo. 
A tarde de segunda- feira é reser vada para as donas de 
casa lavarem a roupa. Dália António e Edvânia dos 
Santos não ficaram de fora des ta jornada caseira. 
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“Consegui água durante a ma drugada na zona das casas 
azuis, porque na nossa área estamos sem água”, salientou 
a jovem Dália. 

“Na semana em que viemos mo rar para cá, tivemos água 
com regu laridade, mas agora temos de trans portar água 
do outro sector, onde a água jorra neste período”, acres-
centou Edvânia. 
O bairro precisa de um mercado, para evitar que os habi-
tantes se desloquem aos mercados distantes para adqui-
rir bens de consumo. Es tá prevista a criação de merca-
dos de bairro e outros equipamentos para o comércio de 
proximidade. Mas para já a única oferta está na venda 
ambulante.

Lourenço Virgílio, 48 anos, ges tor de recursos humanos 
do Hospi tal dos Cajueiros, em Luanda, mora há dois 
meses no Zango 4. 

Virgílio não esconde a sua satis fação pela nova casa que 
recebeu no Zango.”Morava nas imedia ções do Mercado 
dos Kwanzas e quando chovia não tínhamos aces so às 
viatura, mas aqui, no Zango, não volto a ter este pro-
blema”, re feriu com satisfação. 
O bairro precisa de uma esquadra e policiamento regular 
nas ruas e melhorias no abastecimento de água. As auto-
ridades estão a tratar de colmatar as dificuldades. Em 
breve abre no Zango 4 uma esqua dra policial e até lá, 
os agentes de outras esquadras fazem o policia mento de 
proximidade. 

Lourenço Virgílio, quanto à falta de escola, deixou um 
recado ao Mi nistério da Educação no sentido de ser 
construída, para que no próxi mo ano lectivo as crianças 
em ida de escolar sejam matriculadas. 

As casas do Zango 4 têm três quartos, uma sala, cozinha 
e casa de banho. Um pequeno quintal ser ve para o 
convívio. 

O Zango 4 conta com as instala ções dos Serviços 
Integrados de Atendimento ao Cidadão (SIAC). Mas 
está prevista para breve a ins talação de todos os serviços 
públi cos. A primeira prioridade é a aber tura das escolas 
de todos os graus de ensino, porque a população dos 
bairros é muito jovem. 

Iluminação pública 
A zona não tem problemas de energia e as ruas estão ilu-
minadas, o que contribui para o registo de poucos casos 
de criminalidade. O lixo é recolhido com regularidade 
por uma empresa de limpeza. 
O bairro está sem hospital e os moradores são obrigados 
a deslo car-se aos hospitais da cidade. 

O bairro continua a crescer num ritmo acelerado. Várias 
máquinas fazem os arruamentos e os operá rios erguem 
novas casas sociais. 

Em Maio deste ano, o Presidente da República, José 
Eduardo dos Santos, testemunhou o arranque das obras 
de construção do projec to habitacional do Zango 5, 
que prevê a edificação de dez mil habi tações sociais. O 
Executivo preten de contemplar os cidadãos com lo tes 
de terrenos e materiais para a construção de casa, no 
âmbito de um programa de autoconstrução. 

6.10  Alienação fiduciária é tema de 
seminario
Jornal de angola
o6 de dezembro de 2011

O Ministério da Justiça realiza ho je num seminário 
sobre”alienação fi duciária-trocas de experiências com a 
República Federativa do Brasil”. 

O seminário, cuja sessão de aber tura é presidida pelo 
ministro das Fi nanças, Carlos Lopes, decorre sob 
o lema”a justiça face ao desenvolvi mento do sector 
imobiliário. 

No encontro devem ser aborda dos temas como”a estru-
tura do con trato de compra e venda de imóveis para 
entrega futura”,”acções judi ciais para rescindir contratos 
imobi liários ou executar os créditos imo biliários e alie-
nação fiduciária de um bem imóvel”e”apresentação do 
anteprojecto de Lei de Alienação Fi duciária em Angola. 

No encontro, em que vão ser apre sentadas as experi-
ências de Ango la e do Brasil, devem ser recolhi dos os 
contributos para o antepro jecto de Lei de Alienação 
Fiduciá ria no país. 
O discurso de encerramento é proferido pela ministra da 
Justiça, Guilhermina Prata. 

6.11  Complexo habitacional nos 
arredores da cidade 
Jornal de Angola
07 de Dezembro de 2011

O governador de Malange co locou, na segunda-feira, 
a primei ra pedra de um conjunto de 111 casas, que 
começam em Janeiro a ser construídas, nos arredores da 
capital da província, no âmbito do Programa Nacional 
de Urba nismo e Habitação. 

As casas, a erguer no bairro Yanvala do Meio, numa área 
de nove mil hectares de terra reser vada pelo governo 
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provincial, têm três quartos, duas salas, ou tras tantas 
casas de banho, cozi nha e dispensa.
Na mesma reserva -fundiária, disse Boaventura Cardoso, 
o go verno provincial vai distribuir lotes de terreno para 
autoconstru ção dirigida e para empresas imo biliárias 
que pretendem investir no ramo. O novo bairro, anun-
ciou o governador, vai dispor de áreas comerciais e equi-
pamentos so ciais que vão mudar por completo a vida 
das populações. Boaven tura Cardoso referiu que há 
meia dúzia de empresas que manifesta ram interesse em 
investir nesta zona. O vice-governador provin cial para o 
sector técnico e de infra-estruturas, Conceição Cristó-
vão, revelou que uma das novas centralidades vai ser 
construída na reserva fundiária da Katepa. 

“Neste momento estão a ser criadas as condições para 
que sejam construído no local várias residências sociais 
que vai mu dar a vida da população, muitos deles a 
viverem em condições péssimas”, disse. 
O Programa Nacional de Urba nismo e Habitação tem o 
objecti vo de melhorar a qualidade de vi da da população. 

6.12  Executivo prepara diploma sobre o 
crédito à habitação 
Jornal de Angola
07 de Dezembro de 2011

O ministro das Finanças, Carlos Lopes, anunciou 
ontem, em Luan da, que o Executivo pretende apro var a 
Lei da Alienação Fiduciária para resolver a problemática 
do crédito à habitação. 
A legislação, segundo o ministro das Finanças, que 
falava no semi nário sob o lema”A justiça face ao desen-
volvimento do sector imobi liário”, vai introduzir e ope-
racionalizar a figura jurídica da”alienação fiduciária”no 
ordenamento jurídi co angolano. 

A medida, disse o ministro Car los Lopes, enquadra-se 
no Progra ma do Executivo para resolver as dificuldades 
de acesso à habitação. O ministro das Finanças garantiu 
que a Lei da Alienação Fiduciária vai facilitar a entrada 
de capitais externos para financiar a compra de habita-
ção e desobrigar o Estado de grandes volumes de sub-
venções aos financiamentos, libertando ca pitais públicos 
para outros fins. 

A lei, disse Carlos Lopes, vai permitir a arrecadação de 
mais im postos, fortalecer o crédito imobi liário e incen-
tivar o aumento da in dústria nacional ligada ao sector 
imobiliário. Carlos Lopes garantiu que a lei vai dar mais 
garantias nas operações imobiliárias, diminuir de forma 
drástica o incumprimento e aumentar a concorrência 
entre os bancos e a consequente redução dos juros. O 
ministro das Finanças defendeu a necessidade de refor-

çar a relação entre o sistema financeiro e o sector imobi-
liário de forma a contribuir para a solução das ques tões 
do crédito à habitação. 
O ministro das Finanças afirmou que se impõe a 
adopção de medidas legislativas que assegurem às insti-
tuições financeiras, públicas ou privadas, o pleno acesso 
aos meca nismos e instrumentos legais, sem qualquer 
privilégio ou restrição, na protecção dos seus activos no 
mer cado imobiliário. 

“Tais medidas são fundamentais para o país, pois elas 
não se desti nam somente à protecção dos ban cos, mas 
sim à defesa da saúde e da eficiência da actividade de 
inter mediação financeira”, referiu. 
O empresário brasileiro Cléber Correia afirmou que a 
Lei da Alie nação Fiduciária pode ajudar a re solver de 
forma célere”casos de in cumprimento do devedor do 
crédi to à habitação que os Tribunais le variam muito 
tempo a decidir”. 

A instituição desta figura jurídi ca, disse Cléber Correia, 
vai estimular o interesse dos bancos na concessão de 
crédito à habitação e baixar os juros. 

6.13  Parceiros assinaram o contrato 
Jornal de Angola
07 de Dezembro de 2011

O Instituto Nacional de Habitação e a empresa chinesa 
‘Golden Nest”assinaram um contrato para a cons-
trução de 188 edifícios habitacionais na urbanização do 
Panguila, anun ciou, ontem, em Luanda, o Ministé rio 
do Urbanismo e Construção. 
Os edifícios, de quatro pisos, com 16 apartamentos cada 
um, re fere uma nota daquele Ministério, vão ser cons-
truí dos numa área que contempla zonas de serviço e 
infra- estruturas de água, de energia e de saneamento. 
O projecto é executado, de forma faseada, num período 
de cinco anos. O parceiro privado assume a componente 
financeira, cerca de 300 milhões de dólares, e o Estado 
angolano é responsável pela com ponente institucional. 
O ministro efectuou segunda -feira uma visita ao 
Panguila, onde garantiu que nos próximos tempos I o 

Executivo vai acelerar o processo 
de construção de mais residências I para que as famí-
lias que ainda ha bitam numa mesma residência possam 
viver condignamente.

Durante a sua estada de cerca de sete horas no Bengo, o 
ministro vi sitou igualmente o projecto de construção da 
centralidade de Capari e as reservas fundiárias do Sasssa 
Caria e das Mabubas. 



Development Workshop — CEDOC 12/2011 — 83  

6.14  “Luanda é uma metropole 
 do futuro

Jornal de Angola
07 de Dezembro de 2011

Representante de uma das maiores empresas mundiais 
de arquitectura, a Snohetta, Robert Greenwood, depois 
de visitar Luanda, considerou a capital an golana”uma 
metrópole do futu ro”, sobretudo pelas suas carac-
terísticas naturais. 

Em declarações ao Jornal de An gola, Robert Greenwood 
afirmou que o clima da cidade de Luanda, a sua vegeta-
ção e a sua proximidade com o mar fazem dela um espaço 
privilegiado para grandes obras de arquitectura. Na sua 
visão, esses elementos são suficientes para que Luanda 
não tenha necessidade de ser reprojectada em1ermos de 
um grande plano director, a menos que os musseques se 
transformem nu ma rede de centros urbanos. 
“Esses bairros devem criar espa ços públicos, onde as 
pessoas pos sam interagir social e culturalmen te”, referiu 
o arquitecto. 

Robert Greenwood disse que, à medida que a cidade de 
Luanda se desenvolve, é necessário ter em con ta, cada 
vez mais, as suas caracterís ticas naturais.”A escassez de 
espa ços verdes em Luanda sugere mais investimentos 
nessa vertente”, declarou o arquitecto, afirmando que 
os esforços que o Executivo angola no está a fazer para 
tornar as cidades mais verdes são um passo positivo. 
o especialista Robert Greewood disse que a sua empresa 
está, fundamentalmente, virada para a construção de 
obras com pendor cultural e interessada em particu-
lar no processo de desenvolvimento de Angola,”neste 
período excitante da sua história”. 

6.15  Caixa de Segurança Social anuncia 
construção de casas 
Jornal de Angola
08 de Dezembro de 2011

A Caixa de Segurança Social das Forças Armadas 
Angolanas (FAA) está a trabalhar em projectos que 
vão contribuir para minimizar a ca rência habitacional 
dos seus pensio nistas, anunciou ontem, no Huam bo, o 
director da instituição. 

Ao discursar na inauguração da delegação da Caixa de 
Segurança Social da F AA no Huambo, em re presentação 
do ministro da Defesa Nacional, o general João Luís 
Neto disse que o programa deve abran ger militares 
ainda no activo, defi cientes de guerra e funcionários da 
instituição. 

O objectivo, acrescentou, é aju dar o Executivo no seu 
esforço para proporcionar condições habitacio nais 
aceitáveis.”As tarefas funda mentais destas delegações 
inscre vem-se no registo e inscrição de to dos os mili-
tares já reformados des de 1998 ao abrigo da ordem de 
li cenciamento à reforma e as viúvas e órfãos, desde que 
apresentem docu mentação comprovativa”, realçou. 
João Luís Neto reconheceu o pa pel preponderante 
desempenhado pela província do Huambo na con quista 
da paz em Angola e adiantou que, pelo seu desempenho 
na con quista da paz, a província alberga um número 
considerável de pen sionistas, o que tem merecido uma 
grande atenção por parte do Minis tério da Defesa. O 
vice-governador do Huambo para o sector econó mico, 
Henrique Barbosa, elogiou a iniciativa do Ministério da 
De fesa na construção de infra-estru turas, para apoiar os 
cidadãos que em momentos difíceis da história do país 
sacrificaram-se pela sobe rania nacional. 

Opinião semelhante foi manifes tada pelo delegado 
provincial da Caixa de Segurança Social das FAA no 
Huambo, tenente-general Arão Chitekulo. O oficial 
superior acredita que, com a entrada em fun cionamento 
da delegação, os pen sionistas vão, mais facilmente, 
re solver os seus problemas. 

N a província do Huambo, a dele gação da Caixa 
de Segurança Social das F AA tem mais de 6.600 
pensio nistas inscritos. Outras províncias com dele-
gações da caixa são Cabin da, Malange, Benguela, 
Huambo, Bié, Moxico, Lunda-Norte, Namibe, Huíla e 
Kuando-Kubango. 

A Caixa de Segurança Social das FAA é uma instituição 
pública sob tutela do Ministério da Defesa Na cional, 
vocacionada para o atendi mento e protecção social dos 
mili tares desmobilizados, na reserva, antigos combaten-
tes, viúvas e ór fãos dos efectivos já falecidos. 

6.16  Inauguradas casas sociais da 
juventude 
Jornal de Angola
08 de Dezembro de 2011

O vice-governador da província do Kuando-Kubango 
para os servi ços técnicos e infra-estruturas, Si mão 
Baptista, inaugurou quarta-feira, na cidade de 
Menongue, 48 casas sociais, no quadro do”Pro grama 
Angola Jovem”. 

As casas, do tipo T-3, foram construídas no bairro 14 de 
Abril e estão avaliadas em 40 mil dólares cada. Os bene-
ficiários amortizam este valor no Banco de Poupança e 
Crédito (BPC), num período de 20 anos. Simão Baptista 
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salientou que o Executivo continua a trabalhar em prol 
do bem-estar social da ju ventude, razão pela qual está 
pre vista, para o próximo ano, a construção de mais 
4.500 casas sociais, para benefici9 em primeiro lugar 
dos jovens.”E nossa preocupação atenuar cada vez mais 
o défice ha bitacional no seio da juventude e da popu-
lação da província em geral, com a construção de mais 
casas so ciais na região”, disse. 

Simão Baptista informou que no bairro não existe ainda 
água potá vel nem energia eléctrica, situação que o vice, 
governador prometeu resolver em breve, assim como a 
construção de um posto policial. 
O director provincial da Juventu de e Desportos, Manuel 
Franessa, anunciou que está em curso a cons trução de 
mais 60 casas sociais, no bairro 14 de Abril, no quadro 
do”Programa Angola Jovem”, cuja conclusão está pre-
vista para 20 12. Manuel Franessa anunciou tam bém 
que está prevista para 2012 a construção de 80 casas 
sociais nos municípios do Cuito Cuanavale e Cuchi, 
sendo 40 residências para cada uma das localidades. 
O director provincial realçou que com este projécto, 
o Executivo, atra vés do Ministério da Juventude e 
Desportos, quer melhorar substan cialmente as condi-
ções de vida e bem-estar social dos jovens. 

Redução dos preços 
Alberto Kalupia, um dos benefi ciários das 48 casas 
sociais do bair ro 14 de Abril, agradeceu o gesto do 
Ministério da Juventude e Des portos e defendeu uma 
redução nos preços das residências. 
O beneficiário acrescentou que os compartimentos das 
residências inauguradas são muito pequenos para um 
jovem que no futuro quei ra constituir família. 
Outra questão que inquieta os be neficiários é o facto 
de as casas não estarem mobiladas; ao contrário do que 
estava previsto. 

“É necessário que o Ministério da Juventude e Desportos 
reveja bem estes pormenores, porque muitos jovens 
querem desistir das casas em virtude do preço não cor-
responder às condições que as mesmas apre sentam”, 
frisou Alberto Kalupia. 

6.17  Empresa ganha prémio 
internacional 
Jornal de Angola 
08 de Dezembro de 2011

A Plus Art Arquitectos, Integra da apenas por técni-
cos angola nos, foi premiada pelo”The Internacional 
Property Awards”, numa gala realizada no Dubai 
(Emira tos Arabes Unidos). 
O facto de uma empresa angola na ser reconhecida 

internacional mente por uma instituição de reno me e 
visibilidade mundial é digno de realce. De acordo com 
uma pes quisa e contactos da empresa na Or dem dos 
Arquitectos Angolanos, é a primeira vez que angolanos 
com projectos de arquitectura realiza dos no país obtêm 
uma distinção ou prémio internacional. 

Na gala, apenas mais um”atelier”africano (das Ilhas 
Maurícias) foi galardoado, num evento onde domi-
naram ingleses e indianos. 

“Neste âmbito, este aconteci mento parece-nos de 
extrema rele vância e de interesse nacional, na medida 
em que engrandece o nome do país além fronteiras e 
enaltece o ego de todos os profissionais ango lanos, quer 
no panorama da arqui tectura, quer noutros domínios”, 
• sublinha um comunicado da orga nização. A Plus Art 
Arquitectos, com sede em Luanda, participou com dois 
projectos no concurso in ternacional”The International 
Proprety Awards”, que, em associação com a Bloomberg 
Television, está aberto a profissionais do ramo imo-
biliário. O concurso”The International Property 
Awards”realiza to dos os anos uma gala internacional, 
onde, após a apresentação de can didaturas, um júri 
internacional se lecciona e promove a nomeação por 
categorias.”É com orgulho que a Plus Art Arquitectos, 
empresa de direito angolano, composta apenas por téc-
nicos angolanos, foi premia da pelo ‘The International 
Property Awards’, no dia 17 de Novembro de 2011”, 
destaca o comunicado. 

6.18  Nova centralidade transforma Vila 
do Dundo em cidade
Jornal Continente
09 de Dezembro de 2011

Outro projecto”gigante”que está a ser erguido na pro-
víncia é a Nova Central idade, igualmente, uma inicia-
tiva presidencial, cuja primeira fase terá o seu fim, em 
Setembro do próx imo ano. 

No total serão construídos 504 fogos, para acolher trinta 
mil e 24 morador es. As residências estão a ser erguidas 
numa área de 500 hectares com estru turas de apoios 
como centro de saúde, campo de futebol, centro comer-
cial, área de lazer e outras. Os edificios têm 12, 9, 6 e 3 
andares, respectivamente, comportando casas T 5, T4, 
T 3 e T 2. As obras resultam da linha de credito chinês, 
e estão a cargo da empreiteira chinesa PAN - China, 
com experiên cia em vários países africanos, entre eles 
a Zâmbia, onde foi construído um estádio de futebol e 
um aeroporto. Para se cumprir com os prazos previs tos, 
para além da disponibilidade do material de construção, 
tudo prove niente directamente da China, foram contra-
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tados dois mil e 500 chineses e mil e 500 angolanos. 
Segundo apurou este jornal, 150 camiões de longo curso 
fazem dia riamente o troço, Luanda/Dundo, transpor-
tando o material proveniente daquele país asiático, e 
como destino o Porto de Luanda. Esta operação é das 
principais dificuldades apontadas pela empreite ira que 
está disposta a apresentar a obra nos prazos estabe lecidos. 
Quanto ao arranque da segunda fase, de acordo com 
fonte da empresa, tudo vai depender do Governo ango-
lano. Com a construção da Nova Centrali dade, a vila do 
Dundo será guindada à cidade, uma vez que as infra-
-estrutur as herdadas da desanexação da antiga Lunda 
(que comportava as Lundas norte e sul) não lhe permi-
tiam esta categoria. 

A Lunda-Norte foi desanexada da Lunda-Sul em 1978, 
sendo das provín cias mais jovens do país. Durante este 

6.19  Imoluanda factura 50 milhões USD 
em vendas e abre perspectivas para 
novos investimentos imobiliários
Jornal Expansão
09 de Dezembro de 2011

A Imoluanda SA vendeu, até ao momento, as 25 mora-
dias de”alto padrão”, desde o lança mento do projecto, 
Condomínio Imolunda Residências Contem porâneas, 
em finais de 2009, sendo que as primeiras habita ções 
deverão ser entregues no primeiro semestre de 2012. 

Segundo a porta-voz da Ykoncult, empresa que comer-
cializa o referido imóvel, Petra Fernan des, essas moradias 
foram ven didas por valores que rondam os 2 milhões 
USD. Este dado indicaque a empresa facturou, no refe-
rido período, pelo menos 50 mi lhões USD. 
“Estes valores podem estar próximos dos reais, embora 
as disponibilidades correspondes sem a dois tipos de 
moradias de alto padrão, nomeadamente, de um e dois 
pisos”, afirmou a res ponsável. 

As referidas moradias fazem parte de um condomí-
nio locali zado na região nobre de Talatona (Luanda). 
Trata-se de um projecto de arquitectura con temporânea, 
fechado, com cerca de 5 hectares. O condomínio está 
inserido numa parcela de terreno com 50 800 m2, 
consti tuído por 165 unidades, entre as quais, 25 resi-
dências do tipo T5 e 140 apartamentos divididos em 4 
edifícios de 6 andares (R/C + 5 pisos) TI (104 m2), T2, 
T3 e T4. 

Os apartamentos estão a ser comercializados a preços 
que variam entre os 400 mil USD e 600 mil USD. Petra 
Fernandes assegura que os imóveis estão a ser comer-
cializados por 4500 USD, o metro quadrado, sendo o 

mais baixo, comparativamente aos outros imóveis da 
concor rência”. 
De acordo com o director-ge ral da Imoluanda SA, 
Joaquim Moutinho, o Condomínio Imoluanda 
Residências Contempo râneas resulta de um investi-
mento de aproximadamente 100 milhões USD, finan-
ciado pelo recurso a capitais próprios da promotora e 
através do apoio bancário. Segundo uma fonte li gada 
à comercialização do imó vel, as vendas estão previstas 
num total de 165 milhões USD. 

Joaquim Moutinho afirmou que as vendas do projecto 
conti nuam sob a mediação da imobi liária Ykonsuit, quer 
presencial mente, através de um stand colo cado no local 
da empreitada, quer virtualmente através da impren sa, 
spots publicitários e outdoors. 
“A Imoluanda está consciente da vitalidade e floresci-
mento da sociedade angolana. Entende que a dinami-
zação de um projec to de elevada qualidade, em que a 
componente residencial é refor çada pelo lazer e pelo 
equilíbrio ambiental, permite estabelecer um marco de 
actuação no merca do imobiliário nacional, com for te 
impacto na sociedade”, assegu rou o gestor. 

Sobre a Imoluanda 
A Imoluanda SA é uma empre sa imobiliária controlada 
pelos empresários Américo Amorim e Isabel dos Santos. 
Esta socie dade está a promover o seu pri meiro condomí-
nio habitacio nal no País. Américo Amorim e a empre-
sária angolana Isabel dos Santos repartem, em par tes 
iguais, 70% do capital da Imoluanda. Os restantes 30% 
são detidos por accionistas fundadores do Banco BIC. O 
imóvel recebeu o prémio de melhor projecto internacio-
nal 2011, no último Salão Imobi liário Internacional de 
Lisboa. Entretanto, o Expansão cons tatou que as obras 
de execução estão em fase adiantada, en trando agora 
para a fase de aca bamentos. A par do projecto em apreço, 
a Imoluanda detém em carteira outros activos de investi-
mento que espera dina mizar num futuro próximo, tanto 
em Luanda quanto nas demais províncias de Angola. 
Por exemplo, arrancou recen temente com um projecto 
ha bitacional na cidade do Luban go (Huíla). 
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6.20  Financiamento bonificado barrado 
a famílias com rendimentos acima 
dos 3600 USD
Jornal Expansão
09 de Dezembro de 2011

As famílias com renda média-bai xa poderão ver facili-
tado o acesso ao crédito à habitação para aquisi ção ou 
construção, em Angola, através dos regimes gerais de 
cré dito e de crédito bonificado, atesta o regulamento do 
crédito à habita ção recentemente publicado em Diário 
da República.

De acordo com o documento, à semelhança do que 
ocorre nou tros países, o agregado familiar passa a ser 
um instrumento chave para a aquisição de crédito com 
ta xas de juros bonificadas. 
Entretanto, segundo o docu mento, as famílias cujo 
agregado familiarsejasuperiora361200Kz (equivalente 
em dólares a cerca de 3600 USD, considerando a taxa 
de câmbio em vigor) não terão acesso às taxas de juros 
bonificadas. 

“Não podem aceder ao crédito bonificado os agrega-
dos familia res cujo rendimento mensal seja superior ao 
salário mínimo da função pública multiplicado por 42 
meses”, lê-se no documento. 

Esta medida, segundo analistas, deverá facilitar o acesso 
ao crédito para a construção ou aquisição de habitação, 
por parte das famílias mais carenciadas, uma vez que 
o pagamento deste crédito deverá serem menos de 30 
anos. 
De acordo com o artigo 12.0 - no âmbito do programa 
de fomento à habitação - têm direito de prefe rência na 
aquisição de habitação própria permanente aqueles que 
tenham constituído até à data uma conta poupança-
-habitação aprovisionada pelo montante mí nimo de 
10% do valor. 

Outra medida levantada para o acesso ao crédito é que 
os bancos estão autorizados a conceder, para a primeira 
prestação, apenas até 40% do valor da prestação ini-
cial, sendo que as instituições fi nanceiras estão ainda 
autoriza das a conceder empréstimos in tercalares para 
pagamento do si nal ao vendedor da habitação ou para 
aquisição de terreno ao abri go do crédito bonificado até 
20% do valor total do imóvel ou terre no por um prazo 
não superior a um ano. Isto desde que o agregado fami-
liar realize pelo menos 10% do valor total. 

Venda de casas adquiridas a crédito 
O regulamento sobre o crédito à habitação cria multas 
elevadas que dificultam a especulação imo biliária. De 
acordo com o docu mento, o cidadão ou família que 

beneficie do regime de crédito bonificado não poderá 
vender as ca sas adquiridas a partir de taxas de juro boni-
ficadas sob pena de, em caso de desobediência da regula-
mentação, reembolsar a instituição financeira bancária 
do mon tante das bonificações usufruídas acrescido dos 
juros legais em vi gor. 
O valor reembolsado deverá ser devolvido pelas insti-
tuições fi nanceiras ao Ministério das Fi nanças, enti-
dade gestora do fundo de fomento habitacional, instru-
mento por via do qual o Estado an golano vai facilitar as 
bonificações para aquisição de habitação, entre outras 
garantias. 

Vale salientar que este jornal noticiou em finais de 
Dezembro que o Executivo planeava obstaculizar a 
especulação imobiliária com a criação de medidas que 
vies sem a impedir que os cidadãos ad quirissem casas ou 
terrenos ape nas com o objectivo de depois des fazer-se 
delas a preços especulati vos. Medida tomada agora com 
o surgimento do regulamento do crédito à habitação. 

6.21  Executivo expande relação com 
sector imobiliário
Semanário Factual 
De 10 a 17 de Dezembro de 2011

O ministro das Fi nanças, Carlos Alberto Lopes, des-
tacou, na terça-feira, 6, em Luanda, o Executivo ter 
presente a necessidade de ampliar o relaciona mento do 
sistema finan ceiro com o sector imobi liário, de modo 
a contri buir de forma mais intensa para a solução das 
grandes questões do País, em espe cial do crédito à 
habitação. 

O propósito da nova figura jurídica não se desti na 
somente à protecção dos bancos, mas também à defesa 
da saúde e da efi ciência da actividade de intermediação 
financeira.

O ministro, que falava durante a abertura do Se minário 
sobre Alienação Fiduciária - Trocas de ex periências com 
a Repú blica Federativa do Brasil, sob Lema”A Justiça 
face ao Desenvolvimento do Sector Imobiliário”, adian-
tou que o mesmo Vai per mitir a reflexão da intro dução 
da figura jurídica da alienação fiduciária no nosso orde-
namento jurídi co e a sua operacionalização. 
“A contribuição presti mosa para a resolução da proble-
mática do crédito à habitação é o escopo prin cipal da 
figura da alienação fiduciária. 
Afirmou que o Execu tivo tem presente a neces sidade de 
ampliar o rela cionamento do sistema financeiro, com o 
sector imobiliário, de modo a contribuir de forma mais 
intensa para a solução das grandes questões do País, em 
especial do crédito à habitação. 
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Nesse sentido, impõe- se a adaptação de medidas legisla-
tivas que assegurem a todas as instituições fi nanceiras, 
públicas ou pri vadas, o pleno acesso a todos os mecanis-
mos e instrumentos legais, sem privilégio ou restrição 
na protecção dos seus activos no mercado imobiliário, 
visando sempre o inte resse do beneficiário final dos ser-
viços e operações bancárias. 

“Essa nova percepção reforça a nossa convicção de que 
tais medidas são fundamentais para o País, pois elas 
não se destinam somente à protecção dos bancos, mas 
também à defesa da saúde e da efi ciência da actividade 
de intermediação financeira que coloca, afinal, o parti-
cular de um lado e o cre dor de outro, sendo o ban co 
apenas o gestor dessa intermediação”, frisou. 

6.22  Casas do bairro da juventude 
 ficam concluídas já em Abril 

Jornal de Angola
10 de Dezembro de 2011

O chefe da repartição municipal da Juventude e 
Desportos, Miguel de Jesus, informou ontem que a 
construção do bairro social da ju ventude, no município 
da Chibia, província da Huíla, em curso desde Agosto 
deste ano, encontra-se na ordem de 80 por cento. 

O responsável afirmou, em de clarações à Angop naquela 
circuns crição, que 32 das 40 moradias do tipo T-3 estão 
concluídas e as res tantes oito estão na fase de estrutu-
ração das suas bases. 

Miguel de Jesus referiu que os técnicos da empresa que 
executa a empreitada encontram-se a insta lar a rede 
eléctrica e de canaliza ção de água nos diferentes com-
partimentos, para posteriores tra balhos de acabamento. 
Miguel de Jesus afirmou que as obras têm término pre-
visto para Abril de 20 12, mas não revelou cus tos. As 
casas, além de três quartos, têm uma sala comum, casa 
de ba nho, cozinha, quintal e estão a ser construídas 
no âmbito do programa”Angola Jovem”, realizado pelo 
Executivo em todo o país, com vista à melhoria das con-
dições socioeco nómicas da juventude. 

6.23  Novas cidades erguidas nos 
arredores do Lubango 
Jornal de Angola
11 de Dezembro de 2011

Nas zonas da Quilemba e da Eywa, arredores da cidade 
do Luban go, província da Huíla, vão nascer duas urba-
nizações, com capacida de para acolher 1.400 habitantes. 
Ontem, foi lançada a primeira pedra do projecto de 

construção da urbanização da Quilemba, com on ze mil 
fogos habitacionais para cer ca de 700 mil habitantes. 
O lançamento da primeira pedra do projecto foi feito 
ontem pelo se cretário-geral do MPLA, Julião Mateus 
Paulo”Dino Matross”. En quadradas no projecto”Rede 
de Angola”, as obras de construção da urbanização da 
Quilemba come çam a ser executadas no princípio de 
Janeiro do próximo ano e devem durar cerca de 24 
meses. 

O director-geral do grupo chinês CITIC em Angola, 
Cui Jiming, anunciou a construção de edificios de dois 
a cinco andares, semelhan tes aos da urbanização do 
Kilamba, em Luanda. O representante da CI TIC em 
Angola garantiu que a construção vai oferecer emprego 
a cinco mil jovens. Cui Jiming disse que estão já criadas 
as condições técnicas, materiais e humanas. 
O governador da província da Huíla, Isaac dos Anjos, 
afirmou, no acto de lançamento da primeira pe dra, que 
o projecto está enquadrado no programa de expansão da 
cida de do Lubango. 

O governador da província da Huíla, Isaac dos Anjos, 
disse que a urbanização da Eywa vai albergar 700 mil 
habitantes e estará ligada, por estrada, à Quilenda. 

6.24  Lançadas fundações 
 para novos edificios 

Jornal de Angola
12 de Dezembro de 2011

Os três edificios de 18 andares que estão a ser erguidos 
desde Junho deste ano no Bairro Operário, em Luanda, 
encontram-se na fase de lançamento das fundações, 
consta tou ontem a Angop. 
A construção dos edificios C6m apartamentos T2, T3 e 
T4 está a ser feita num espaço de 20 hectares lo calizado 
atrás da escola Anangola. 

Elaborado em 2004, o projecto de modernização do 
Bairro Operá rio visa melhorar as condições de habitabi-
lidade, com a introdução de comunidades devidamente 
pla nificadas, com densidades apro priadas, respeitando 
os padrões ur banos e paisagísticos. 

Fonte da administração do Zambiana reafirmou que 
a empreitada de corre dentro dos parâmetros estabele-
cidos.”Penso que tudo está a correr bem”, disse a mesma 
fonte da admi nistração do Sambizanga, que já co meçou 
a fazer o registo dos morado res do Bairro Operário, para 
que se saiba quantas pessoas vivem no em blemático 
bairro. O projecto de mo dernização abrange todos os 
bairros do antigo município do Sambizanga. 



Development Workshop — CEDOC 12/2011 — 88  

6.25  Imobiliário quer ser a intermédiaria 
na negociação de crédito à 
habitação 
Jornal de Angola
12 de Dezembro de 2011

A empreiteira Kora Angola vai interl1.lediar as nego-
ciações para crédito à habitação entre institui ções ban-
cárias e pessoas interes sadas em adquirir moradias do 
programa”Meu sonho, minha ca sa”, soube sexta-feira a 
agência de notícias Angop de fonte oficial. 
A Kora-Angola, em parceria com Executivo, é responsá-
vel pela construção, incorporação imobi liária e comer-
cialização de 40 mil fogos habitacionais, distribuídos 
pelas províncias do Bié (7.000), Huambo (12.000), 
Moxico (3.000), Kwanza-Sul (5.000), Uíge (7.000) e 
Luanda (6.000). 
A fonte informou que a venda das primeiras moradias 
sociais vai ter início no primeiro trimestre de 2012 e 
6 acordo, a ser feito com os bancos, vai basear-se JIO 
Fundo de Fomento Habitacional, que pretende disponi-
bilizar crédi to bonificado. As moradias, do ti po T3, vão 
ser geminadas e algu mas vão estar em edificios de dois 
a quatro andares. Numa primeira fase do projecto, cada 
habitação vai custar 55.600 dólares. 

As moradias, diz a fonte, vão ser cedidas a pronto paga-
mento, me diante capitais próprios ou através de crédito 
bancário. 

A empreiteira vai ter uma loja de vendas nas províncias 
em que se encontra o projecto imobiliário, para poder 
receber os clientes e es clarecer quaisquer dúvidas relacio-
nadas com o projecto. 
O projecto de construção de mo radias sociais já está 
a ser desen volvido neste momento nas provín cias do 
Huambo, Bié e Luanda, res tando as províncias do 
Kwanza-Sul, Uíge e Moxico. 

6.26  Governo provincial entrega 
habitações sociais
Jornal de Angola
13 de Dezembro de 2011

O primeiro secretário do MPLA no Cunene, António 
Didalelwa, garantiu sábado, em Ondjiva, que o governo 
provincial vai distribuir cerca de 2.500 casas, ainda este 
mês, às famílias sinistradas pe las chuvas. 
O também governador da pro víncia do Cunene garantiu 
que as beneficiárias são famílias que per deram as casas 
em consequências das chuvas entre 2008 e 2010. 

Das residências, duas mil foram construí das no bairro 
Kashila 11 e em Onanhumba foram ergui das 500, para 

serem distribuídas aos desalojados do centro de acolhi-
mento de Naipalala II. 
António Didalelwa, que falava durante o acto comemo-
rativo dos 55 anos da fundação do MPLA, as sinalado 
sábado, anunciou que o projecto de reabilitação das 
ruas da cidade de Ondjiva começa no dia 15. O polí-
tico anunciou igualmente o reforço da capacidade de 
forneci mento de energia eléctrica à cidade de Ondjiva 
e arredores, a partir da vizinha República da Namíbia. 
O primeiro secretário do MPLA no Cunene, que anun-
ciou a execu ção de vários projectos económi cos e sociais 
a partir deste mês, apontou as conquistas do país em 
36 anos de independência, subli nhando que estes 
esforços conse guiram melhorar a vida dos angola nos. 
António Didalelwa indicou os esforços para melhorar 
a assistên cia médica e medicamentos a, a ex pansão da 
rede-escolar, a criação de institutos médios e superiores, 
bem como o aumento da produção inter na, através do 
incentivo à agricultura e pecuária. 

O responsável destacou o projec to de construção do 
canal de irriga ção, já em curso desde 201.0, a partir do 
rio Cunene, para contribuir para o desenvolvimento da 
província no sectores da agricultura, pecuária e fornecer 
água potável às populações das zonas rurais. 

Malange 
O primeiro secretário do MPLA em Malange anunciou 
que o gover no provincial inicia, a partir de J a neiro do 
próximo ano, as obras de construção de cerca de 200 
fogos habitacionais em todos os municí pios. O também 
governador pro vincial garantiu a distribuição de lotes de 
terreno destinados à auto construção dirigida. 
Boaventura Cardoso, que falava num comício que assi-
nalou o 550 aniversário de fundação do MPLA, afirmou 
que a execução do Progra ma Municipal Integrado 
de Desen volvimento Rural e de Combate à Fome e à 
Pobreza tem melhorado a vida da população. 
Entre as acções do Executivo, sa lientou a extensão do 
ensino supe rior à província, com a inserção dos cursos 
de medicina, enfermagem, pedagogia e de matemática, 
com o objectivo de formar quadros capa zes de corres-
ponderem às necessi dades da sociedade local. 

Distinções 
O MPLA distinguiu ontem em Ndalatando 132 mili-
tantes com di plomas de diversas categorias e es calões, 
pelo contributo prestado ao partido. O primeiro a ser 
distin guindo, no acto que se enquadrou nas comemo-
rações do 55. o aniver sário da fundação do MPLA, 
foi o segundo secretário do partido no Kwanza-Norte, 
Domingos João Ferreira Pitíto. 

Recebeu a Medalha”17 de Se tembro das mãos do pri-
meiro secretário, Henrique André Jú nior. Graciana 
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Eugénia Manuel Neves Caetano, Ivone Georgina 
do Carmo José, Maria Flaviano Gavião, Domingos 
Barros Gomes Boaventura e Domingos Francis co Alves 
também estão na lista das distinções. 

Receberam as medalhas”Deo linda Rodrigues”,”Hoje 
ya Henda”e”Militante de Vanguarda”. Os deputados 
Daniel António e Maria Inácio, ausentes da cerimónia, 
fo ram representados pelos seus fami liares. O primeiro 
secretário do MPLA no Kwanza-Norte lembrou que a 
entrega doe medalhas aconte ce num momento em que 
o partido se prepare para enfrentar os próximos desafios 
eleitorais, no terceiro trimestre do próximo ano.  

6.27  Governador garante casas para 
população
Jornal Angola
15 de Dezembro de 2011

O programa”Construção de 200 Fogos, para os Nove 
Municípios”é uma realidade a curto prazo, disse Eusébio 
de Brito Teixeira, gover nador de Kuando-Kubango. 
Na reunião ordinária do Governo Provincial, na qual 
participaram os administradores municipais, Eu sébio 
de Brito Teixeira pediu mais esforços na execução do 
programa de construção das habitações, cu jos recursos 
financeiros se encon tram disponíveis. 

Eusébio de Brito Teixeira disse que os espaços para a 
execução dos 200 fogos foram garantidos pelo go verno 
local e pelas administrações, que também garantiram a 
desminagem para que a execução do plano fosse possível. 
O governador do Kuando-Kubango afirmou que das 
missões atri buídas às Administrações Munici pais, 
a construção de habitação exi ge dos administrado-
res maior res ponsabilidade”para cumprimento deste 
grànde-objectivo”. 

Eusébio de Brito Teixeira recor dou que há necessidade 
de uma ges tão transparente, séria e responsá vel para pro-
mover o interesse pú blico e melhorar a vida das popula-
ções. Participaram na reunião ordi nária do governo pro-
vincial os ad ministradores municipais.

6.28  Só termo de entrega
Jornal o paías 
16 de Dezembro de 2011

Dois chefes de família abordados por este semanário 
disseram que nada justifica o elevado período de tempo 
que está a demorar o pro cesso de titularidade, a menos 
que as autoridades lhes queiram mos trar, através disso, 
o seu desinte resse em passarem a propriedade das casas 
para os inquilinos. 
O primeiro, que pediu anoni mato para ambos, infor-
mou que tiveram apenas em sua posse um termo de 
entrega, que acusava a recepção das residências. 
“Nessa escritura, anexámos outros documentos e 
demos entrada ao gabinete técnico, situado na área 
do Mausoléu, no bairro Azul, no então município da 
Ingombota”, explicou a fonte, reclamando o facto de, 
até hoje, não ter nenhum documento que lhe garanta a 
propriedade. 

Por seu turno, o segundo pre feriu aproveitar não dizer 
nada sobre o assunto, sob pretexto de o fazer assim que 
tivesse novas orientações do gabinete técnico, onde 
agendava presença na semana do fecho desta edição. 
Apesar da sua cautelosa po sição, o morado - o escondeu 
a sua tristeza causada pela falta do título.”Pensávamos 
até que havíamos de comemorar um ano de vida nos 
prédios no Zan go com o título de propriedade nas 
mãos”, disse cabisbaixo, tendo recordado da festa que ele 
e seus vizinhos organizaram, na semana que antecedeu à 
da nossa reportagem. 

Referiu ainda que a comissão de realojamento tinha 
conside rado inoportuno conceder -lhes a documenta-
ção, na era da transferência, porque alguns apartamen-
tos ainda não estavam concluídos e havia gente de outras 
proveniências para ocupar outras residências. 

6.29  Um na sem título preocupa ex-
moradores da Cuco
Jornal O PAÍS 
16 de Dezembro de 2011

Famílias realojadas nos pré dios do Zango, município 
de Viana, em Luanda, em Dezembro de 2010, mani-
festaram, Segunda-feira, 12, a sua preocupação devido 
à mo rosidade que se regista na concessão dos títulos de 
propriedade dos apar tamentos que lhes foram entregues 
naquela ocasião. 

Importa referir que, naquela altu ra, os referidos morado-
res tiveram de abandonar o prédio Cuca, no Quina xixi, 
no então município da Ingombota, por causa das más 
condições técnicas do edifício, que apontavam para pos-
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sível desabamento do mes mo, de acordo com a opinião 
de al guns especialistas da área de cons trução. 
Contra todas as expectativas e até mesmo dos desalo-
jados, de acordo com os próprios, como foi o caso de 
Neusa Mendes, o destino atirou-os para os prédios de 
14 andar do zango com melhores condições em relação 
às do anterior habitat. 
Passado um ano, eles esperavam ter a documentação que 
lhes asse gurasse a propriedade das casas onde vivem, 
mas sempre que tocam no assunto, aconselham-nos a 
manter calma, conforme revelou William Guedes do 7º 
piso, ao ponto de di zer que não lhe espantaria se, a dada 
altura, uma orientação superior pu sesse fim à condição 
de residente do pessoal da Cuca. 

“Quando nós perguntamos sobre os processos da nossa 
titularidade, eles dizem-nos para termos calma, porém 
sabem que, sem este docu mento, vivemos aqui muito 
insegu ros, até porque eles dizem que este condomínio 
ainda não foi entregue”queixou-se, afirmando já ter 
ouvido que o destino dos ex- moradores da Cuca foi 
somente para responder a uma questão de emergência. 
O morador ficou a saber também que o edifício pertence 
à Sonangol Imobiliária, sendo que o processa mento do 
título de propriedade só será efectivo, quando a empresa 
re solver entregar, de forma oficial, o imóvel aos novos 
inquilinos. 

No entender de WIlliam Guedes, a dúvida de perma-
nência nos prédios, que já se tornou uma preocupação 
colectiva dos residentes, encontra razão de ser no facto 
de, até hoje, ne nhum morador estar submetido ao paga-
mento de renda de casas.
 
Segundo apurou O PAÍS dos pró prios habitantes, depois 
do realo jamento, o gabinete técnico pediu documentos a 
fim de se tratar a ti tularidade das residências, um expe-
diente devidamente remetido pelos primeiros inquilinos 
dos prédios do Zango, entretanto um ano não foi sufi-
ciente para dar tranquilidade aos remetentes. 
“As casas não estão em nome dos moradores, por isso nós 
desconfia mos que ainda nos vão tirar daqui”, cogitou, 
assegurando que o colectivo dos prédios dirige sempre 
carta ao engenheiro Nelson, mas a resposta é sempre o 
silêncio. 

Na altura da chegada dos ex-moradores do prédio Cuca 
ao Zango, o engenheiro Nelson foi a pessoa in dicada por 
Bento Bento, actual go vernador de Luanda, para resol-
ver as adversidades que viessem acontecer, já que aquele 
é o responsável do esta 1eiro dos chineses, localizado ao 
lado dos edifícios em causa. 

Elevador, o dilema 
Outra preocupação apresentada por uma boa parte dos 
residentes dos prédios do Zango teve a ver com o facto 
de eles estarem impedidos de utilizar o elevador, por 
razões que desconhecem, porque nunca ouve um pro-
nunciamento oficial da par te da equipa técnica desta-
cada nos edifícios. 
“Em vez de os responsáveis do prédio delegarem os 
serviços de apoio aos moradores a alguns ango lanos, 
meteram aqui chineses, com quem a nossa comunicação 
é bastan te difícil”, criticou WIlliam, alegan do que não 
tem faltado esforço para questionar esses estrangeiros 
sobre a interdição, de quem tem recebido simplesmente 
sinais de que o chefe lhes diz que o elevador não está 
bom. 
Para contrariar essa justificação, os chineses utilizam o 
elevador sempre que precisam fazer um, trabalho nos 
andares mais cimeiros, como são os casos do 11º ao 149, 
cujos apartamen tos ainda não estão ocupados por qual-
quer família. 
De acordo com o nosso interlocu tor, cogitava-se que as 
residências desses pisos estavam destinadas aos mora-
dores da zona do polígono flo restal do Ministério da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural e Pesca, vulgo flo-
resta do Quinaxixe, mas que estes as negaram por não 
serem equivalentes as suas consideradas vi vendas. 
Voltando à questão dos elevadores, um deles não teve 
receio em afirmar que os mesmos se encontra em con-
dições operativas, só que apenas os chineses possuem os 
acessos, daí que os utilizam quando acham necessi dade 
para tal, deixando os habitantes dos prédios ao sacrifício 
do sobe-e-desce. 

Comissão mandou parar 
Afinal, o que a maior parte dos inquilinos, que reclama 
pela falta de acesso aos elevadores, não sabe é que foi a 
própria comissão de moradores a orientar a interdição 
dos serviços. 

“Verificámos que as crianças brin cavam nos elevadores, 
entrando nos mesmos para subir e descer, o que, por si 
só, constituía um grave proble ma, devido aos constan-
tes cortes de corrente eléctrica que se verifica na cidade 
de Luanda, então mandamos encerrá-los”, disse um dos 
membros da comissão, adiantando que a fonte alterna-
tiva dos edifícios não apagaria o trauma a que os petizes 
podiam es tar submersos. 

Para tornar credível a decisão que a coordenação tomou, 
o responsável fez alusão a repetidos episódios por si 
assistidos, que envolviam crianças do prédio a viajarem, 
através do ele vador, manuseando elas próprias, os botões 
de comando. 
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“Acho que nenhum encarregado gostaria de voltar do 
trabalho, para acudir a um incidente em que a vítima 
fosse o seu filho”, calculou, convenci do de que seus vizi-
nhos preferem ver os miúdos descerem e subir as escadas 
ajudados por seus superiores. 

Durante a ronda de O PAÍS pelos edifícios, algumas 
crianças de idades compreendidas entre cinco e oito 
anos foram encontradas a descer do 9”e 7”andares, para 
o rés-do-chão, a fim de brincarem no pátio situado entre 
os dois prédios. 

Outras teoricamente mais novas e mais fracas limitavam-
-se a correr no pequeno espaço que separa as oito portas 
de cada piso, por não terem quem as guie no percurso 
cima a bai xo, segundo disseram à nossa repor tagem. 
“Quando nossos irmãos mais ve lhos chegarem da escola 
iremos lá para baixo”, disse uma das crianças de quatro 
anos de idade. 

6.30  Novos planos urbanísticos 
apresentados ao governo
Jornal de Angola
16 de Dezembro de 2011

Os novos planos urbanos para a construção, no próximo 
ano, de 200 casas sociais em cada um dos 16 municípios 
da província do Uíge foram apresentados ao governo 
lo cal, por empresas de construção ci vil. Durante a apre-
sentação, na pre sença do governador Paulo Pombolo, as 
empreite iras, que já efec tuaram estudos topográficos 
nas reservas fundiárias da província, apresentaram os 
planos dos muni cípios de Cangola, Bungo, Quimbele, 
Maquela do Zombo, Mucaba, Puri, Sanza Pombo, 
Ambuíla, Dange-Quitexe e Uíge. 

O governador Paulo Pombolo disse que”o programa 
visa melho rar as condições de habitabilidade das várias 
famílias que residem em zonas de risco e proporcionar a 
ur banização das novas centralidades, com todos os ser-
viços sociais qua lificados”. Paulo Pombolo reco mendou 
à Direcção Provincial do Urbanismos e Habitação e às 
Administrações Municipais a traba lharem juntos e com 
mais celerida de com vista à conclusão do pro cesso de 
pesquisa nas reservas fim diárias da província. 

“É extremamente importante que as Administrações 
Municipais e o governo da província possuam um plano 
urbanístico que facilite o tra balho de ordenamento ter-
ritorial, visto que nos últimos dias se tem verificado a 
construção anárquica de habitações na região”, afirmou 
governador do Uíge. 

As empresas de construção, Pau lo Pombolo pediu que 
se façam um trabalho cuidadoso e com eleva dos níveis 
de responsabilidade, para poderem cumprir os prazos 
estabelecidos. Participaram no ac to de apresentação dos 
planos ur banísticos municipais, os vice-governadores da 
província para o sec tor económico e produtivo, infra-
es truturas e habitação, e para o sector político e social, 
além dos directores provinciais, administradores muni-
cipais e convidados. 

6.31  Outros problemas 
Jornal O PAÍS 
16 de Dezembro de 2011

Preocupada com as irregularida des que ocorrem nas 
residências do prédio onde vive, Ana começou por recla-
mar sobre a insegurança das fechaduras colocadas nas 
portas de cada casa. 

“Há chaves de certos vizinhos que podem abrir mais 
duas ou três portas e, se o dono não for prudente, entre ga 
a sua chave a alguém para assaltar no teu apartamento”, 
advertiu, de nunciando algumas ocorrências do género, 
registadas no mês de Outu bro. 
Outra insuficiência é a do sistema de canalização da casa 
de banho, que não permite o uso regular, nem mes mo 
para o banho. 

“Há casas onde tiveram de tirar tecto falso da casa de 
banho, por estar a gotejar água constantemen te”, infor-
mou, lamentando-se da simulação de trabalho que os 
chine ses fazem, quando são chamados a intervir. 
Segundo Ana não se consegue to mar banho à vontade, 
muito menos fazer necessidade maior, porque a tubagem 
não evacua água nem qual quer tipo de excrementos. Por 
cau sa disso, ela e o seu pessoal de casa estão sujeitos a 
utilizar uma casa de banho alternativa, que preferiu não 
mostrar, devido às condições menos apropriadas. 
Embora se considere leiga em ma téria de canalização, 
Ana considera que a dificuldade da deslocação de qual-
quer substância dentro dos tu bos se deve às curvas que 
os mesmos apresentam. 

Para agravar a situação, os mora dores informaram que 
uma das fos sas já está cheia há mais de dois me ses, porém 
nunca chegam medidas para o esvaziamento. 

As falhas de energia eléctrica re gistadas de Outubro até 
então não passaram por despercebido na lista de rei-
vindicações da moradora, que censurou a atitude dos 
chineses, que ligam o gerador alternativo, quando lhes 
aprazer. 
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“Quando eles querem vir ligar o gerador, vêm e, quando 
não querem, não vêm”, disse, assegurando que a segunda 
hipótese não afecta a secção dos asiáticos, que fica ilu-
minada a tempo inteiro, quer seja com energia da rede 
geral, quer seja com luz da rede alternativa. 

O horário implementado pelos chineses, no que ao abas-
tecimento de água diz respeito, complica as contas de 
Ana e de outros moradores, cujas tarefas diárias exigem 
despertar cedo para o banho. 

“Não podemos tomar banho de chuveiro antes das sete 
horas, -por que eles entenderam que só devem abastecer 
o prédio com agua a partir das sete”, informou, conside-
rando a medida desencontrada, uma vez que cada resi-
dência possui um contador que regista os gastos diários 
para orientar os pagamentos mensais. 
Se de manhã vale o período entre as sete e as 11 horas, 
para se ver o pre cioso líquido a jorrar das torneiras, à 
tarde é necessário esperar-se pelas 14 horas, sendo que 
até antes das 17, os moradores têm de ter as reservas 
cheias, já que o período da noite não está contemplado 
no regulamento dos chineses. 

Durante o mês de Dezembro, os moradores foram sur-
preendidos com o corte de água durante os dias seis, 
sete e oito, quando o comunicado da interrupção do 
abastecimento do lí quido vital afixado nos prédios só se 
referia ao oitavo dia do último mês do ano em curso, 
soube este jornal da entrevistada, que avalia a total 
de pendência dos chineses como sendo consequência da 
água do edifício de pender dos reservatórios abastecidos 
por camiões-cisternas. 
Muitos encarregados ainda se de batem com o esforço 
que seus filhos vão fazendo para chegar à escola, prin-
cipalmente aqueles que não os transferiram para Viana, 
como é o caso da médica dentária Maria Ali ce Baptista 
Ginga.”Uma das grandes preocupações é a chegada 
tardia dos meus filhos, pois eles continuam a estudar no 
escola São José de Culuni, no Quinaxixe”. 

6.32  BIC aposta no imobiliário e garante 
sucesso. 
Novo Jornal
18 de Dezembro de 2011

Tendo como accionistas de referência os mesmos do 
pró prio banco, o bic apresentou anteontem, em Luanda, 
o seu grande empreendimento no sector imobiliário, a 
Imoluanda - Residências Contemporâ neas. 
Este empreendimento situa-se a sul de Luanda, no 
centro de Talatona, próximo do centro co mercial Belas 
Shoping, do Cen tro de Convenções e do SIAC. É um 
condomínio com um conceito exclusivamente residen-

cial, que privilegia a qualidade de vida e bem-estar dos 
residen tes, com imensas zonas verdes, circuito pedonal, 
uma área de lazer com piscina, que se Jun tam às pisci-
nas individuais de residências, bar, centro social, ginásio 
e”courb”de ténis. Além de se diferenciar pela sua arqui-
tectura, distinguida com o prémio SIL 2011 (Salão 
Imobiliário de Portugal na sua 14. a edição, como o 
melhor projecto internacional, este complexo habita-
cional de alta qualidade distingue-se, tam bém, pelas 
suas janelas, rasgadas por enormes planos de vidro que 
garantem excelente articulação entre o interior e o exte-
rior, os apartamentos dis põem de amplas varandas. 

A fim de minorar o esforço de investimento dos 
potenciais interessados, durante a fase de construção 
a Imoluanda estabeleceu como plano de pagamento 
20%, na assinatura do contrato, e o restante três meses 
após a entrega das cha ves, fruto de uma parceria com o 
Banco BIC, que garante rapi dez na aprovação e condi-
ções especiais de financiamento. A imóveis - Mediaçâo 
Imobiliar a é a entidade responsável pela comercializa-
ção da”Imoluanda - Residências Contem porâneas». 

À pergunta sobre o risco de tão grande investimento em 
tempos de crise no mercado de habitação, o responsável 
pela empresa, Joaquim Moutinho apontou o sucesso que 
já se ve rifica na comercialização deste projecto: 
As moradias estão quase to das adquiridas. Restam duas 
ou três de um total de 25. Quanto aos apartamentos as 
vendas também estão a correr muito satisfatoriamente, 
pois trata-se de habitações para outro tipo de público, 
para os quais criámos um conjunto de condições muito 
aliciantes. A qualidade da nossa construção é ímpar 
em Talatona. Apostá mos na fiscalização sistema tizada 
a cargo de equipas de engenharia da FICOP que nos 
garante absoluta segurança”referiu Moutinho. 

A Imoluanda, SA foi criada em 2007 e o projecto de 
constru ção iniciado em 2010, prevê- se que esteja con-
cluído em Junho do próximo ano. 

6.33  Casa própria para os jovens
Jornal de Angola
20 de Dezembro de 2011

O vice-ministro da Juventude e Desportos entregou, 
ontem, nos ar redores de Saurimo, 46 casas so ciais aos 
candidatos apurados num sorteio realizado no âmbito 
do pro grama”Angola Jovem”. 
Albino da Conceição afirmou que o número de casas 
entregues era insignificante face à quantidade de jovens 
que pretendem ter casa própria, mas garantiu que o 
progra ma nacional de habitação foi criado para solucio-
nar o problema. 
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A governadora Cândida Narciso referiu que as casas 
são urna prenda de Natal para os contemplados, a 
quem recomendou o uso racional dos edificios e”amor e 
solidarieda de ao próximo, corno exemplos a dar às gera-
ções vindouras”. 

6.34  Novas centralidades em Angola são 
construídas no mês de Janeiro
Jornal de Angola
23 de Dezembro de 2011

O ministro do Urbanismo e Construção, Fernando 
da Fonse ca, garantiu ontem que oito no vas centralida-
des vão ser cons truídas. O ministro fez esta de claração 
durante os cumprimen tos de fim de ano. 
As novas central idades, que vão proporcionar habitação 
a milhares de famílias, são construídas nas pro víncias 
do Bengo, Zaire, Malange, Kuando-Kubango, Namibe, 
Ben guela, Huíla e Lunda-Sul. 

“Convidamos todos os parceiros a participarem na cons-
trução de in fra-estruturas e habitações das di ferentes 
tipologias previstas para estas centralidades, o que vai 
per mitir o aumento de fogos”, referiu ministro. 
No domínio da habitação, preci sou, o Executivo 
aprovou vários ins trumentos legais para facilitar o acesso 
dos cidadãos ao crédito ha bitacional e a normalização 
dos pro cedimentos para quem quer ter a oportunidade 
de ter casa própria. 
O ministro referiu, também, que no quadro do Programa 
Nacional de Urbanismo e Habitação está em curso a 
construção de mais 300 mil casas sociais em todo o país, 
mate rializando assim o compromisso que o Executivo 
assumiu”de for ma clara e inequívoca, na componente da 
habitação social como res ponsabilidade sua”. Fernando 
da Fonseca anunciou que”está em fa se adiantada, com 
a intervenção di recta das administrações locais, a pre-
paração de condições para a construção de 200 fogos 
por muni cípio, o que eleva claramente o ní vel de execu-
ção dos projectos, no quadro do Programa Nacional de 
Urbanismo e Habitação”. 

Fernando da Fonseca sublinhou, também, que no 
âmbito da parceria público-privada está em curso a 
construção de 100 mil fogos habi tacionais em projectos 
sob a res ponsabilidade de execução da 80 nip e da Kora 
Angola. 

“O Executivo reafirma o seu com promisso com a habi-
tação social mas intervém, igualmente, na habi tação 
da renda média, em defesa da dignidade desta classe, 
nem sem pre beneficiada pelas opções já fei tas”, disse o 
ministro. 

O Fundo de Fomento Habitacio nal, frisou, começa 
a vigorar no pró ximo mês de Janeiro, com base num 
protocolo de garantia financeira no qual intervêm nove 
bancos comer ciais que operam em Angola. 

“O Fundo de Fomento Habita cional assegura 80 por 
cento do va lor do imóvel, exercendo o papel de interme-
diação dos interesses em presença”, sublinhou o minis-
tro Fernando da Fonseca. 

6.35  Da política à construção com uma 
mão cheia de casas
Jornal ANGOLENSE
23 de Dezembro de 2011

Pouco depois do adeus tempo rário à política, com 
o vaticínio de uma UNITA em direcção ao abismo, 
Eduardo Chingunji sur ge com uma série de projectos 
habitacionais para a província de Benguela, ao abrigo 
dos quais deverão ser construídas entre cinco a dez mil 
casas até finais de 2012. A cargo da imobi liária GT 
Twapasuka (acordar), empresa angolana liderada pelo 
antigo militante do partido do”galo negro», os projectos 
são um subsídio direccionado ao programa habitacional 
do Go verno do MPLA, que prevê a construção de um 
milhão de ca sas em todo o país. Eduardo Chingunji, 
que pretende fazer jus à sua formação em Enge nharia 
Civil, apresentou, há duas semanas, a casa modelo 
para o”Residencial Ombaka», um dos vários projectos 
a exe cutar. Construída em dezoito dias, a casa modelo 
está locali zada no bairro do Luongo (Catumbela), mas 
é nas imediações do Estádio de Ombaka, bairro da 
Graça, arredores da cidade de Benguela, onde estarão as 
duzentas e trinta e uma casas nele inscritas. Destinadas 
à cla sse média, as moradias - do ti po T3 - apresentam 
como atra ctivo uma cozinha devidamente equipada, 
mobília de sala e uma suite. Cada casa custará cem mil 
dólares norte-americanos, definidos como”preço ajus-
tado à nossa realidade». No desvio do Dombe Grande e 
na área do futuro Aeroporto Internacional, nascerão os 
projectos”Dombe 21”e”Vitória Residencial», com 280 e 
quatrocentas casas. De acordo com Eduardo Chingunji, 
o projecto do Dombe dev erá avançar para 500 casas até 
Setembro de 2012, um mês após a conclusão de todos os 
outros ora anunciados. 

«Estas e outras central idades pretendem dar resposta 
às necessidades da juventude e de todos os cidadãos 
interessados em constituir família. Vamos tra balhar 
com a mesma disciplina de sempre», resumiu o Eng., 
certo de que o arranque não fugirá do próximo mês de 
Janeiro. Se a casa modelo foi erguida num espaço de 100 
metros quadrados, já as do”Vi tória», para a classe média/
alta, ocuparão uma extensão de 120 ou 130 metros 
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quadrados.”Temos uma tecnologia que não dispensa o 
cimento e o ferro, materiais que facilitam a cons trução 
de estruturas sólidas. Não fazemos casas pré-fabrica das», 
avisou. 

6.36  Assumiremos as nossas 
 eventuais falhas

Semanário ANGOLENSE
24 de Dezembro de 2011

Com o objectivo de obter uma re acção do”Bem Morar», 
o Sema nário Angolense endereçou, no passado dia 14 de 
Dezembro, um E-mail a um dos responsáveis daquela 
em presa, identificado apenas por Ricardo. De pois de 
ter acusado a recepção, assegurou que o conteúdo seria 
respondido pelo seu compatriota Paulo Sodré,”o mais 
rápido possível». 
No Sábado, este jornal foi informado que Paulo Sodré 
já não iria responder ao cor reio electrónico por ter sido 
desautorizado a fazê-lo, pelo que seria Toni Silva, direc-
tor e um dos sócios do referido do projecto ha bitacional, 
a dar o rosto. 

Eis o teor da entrevista: 

1- Tem conhecimento da existência de uma queixa-crime 
na Procuradoria-geral da República (PGR) contra a”Build 
Ango la», por suposta burla? 
R- Não temos conhecimento, mas caso existir, não nos 
furtaremos em responder junto à Procuradoria-Geral da 
República, para assumirmos as nossas eventuais falhas. 

2- Existe um acordo com a petrolífera ESSO para a execu-
ção do”Bem Morar”2? 
R- Existe sim um acordo com a Petrolí fera Essa para 
execução de casas do Pro jecto Bem Morar, um acordo 
que faz parte de uma parceria que já vínhamos a discutir 
há mais de um ano e que só agora foi pos sível chegar a 
um entendimento. As formas e modalidades de gestão 
dos valores são da responsabilidade da empreiteira, 
desde que cumpridas todas as cláusulas do acordo de 
parceria. (Reservamo-nos no direito de não apresentar 
os pontos deste acordo). 

3 -Há informações de que o dinheiro dis ponibilizado 
pela ESSO destina-se apenas à execução das infra-estru-
turas básicas do”Bem Morar”1 e não para a conclusão 
das casas inacabadas nesse projecto
R- Reserva-nos o direito de não divulgar mos o teor 
do negócio que efectuamos com a Essa, mas podemos 
afirmar que existe um acordo de financiamento para a 
construção de casas do projecto Bem Morar, onde algu-
mas destas servirão para acudir a necessi dades da nossa 
parceira. 

4-Corresponde à verdade a informação de que o dinheiro 
está a ser gerido pela ESSO e não pela”Build Angola»? 
R- Conforme afirmamos atrás, reserva mo-nos no direito 
de não pormenorizarmos os pontos desse acordo em res-
peito a parce ria que estabelecemos com a ESSO.

5- Com que dinheiros pensam concluir”Bem Morar”1, já 
que muitos clientes não estão dispostos a libertar mais valo-
res do seu bolso? 
R- No contrato mantido com os clientes do”Bem 
Morar”consta que estes deverão fazer os pagamentos 
parcelares, de acordo a evolução do projecto, pelo que 
os clientes es tão informados da sua obrigação contra-
tual para com o projecto, embora reconheçamos algum 
atraso. 
Temos a informar que estão também em estado avan-
çado os acordos com a nova empreiteira para o arran-
que das obras, o que nos dá algum fôlego para que estas 
se jam concluídas nos próximos tempos. No entanto, os 
clientes poderão discutir as for mas de ressarcir ou con-
cluir os pagamentos para aquisição das suas moradias. 
a”Bem Morar», em momento algum, fará entrega de 
moradias a clientes que aleguem atraso de entrega das 
casas e venham a reclamar o direito a estas, sem que 
sejam efectuados os pagamentos na totalidade. 

6- A que se devem as constantes mu danças de nome da 
vossa empresa:”Build Brasil»,”Build Angola»?.. 
R- Não corresponde à verdade esta infor mação segundo 
a qual fizemos várias mu danças de nome da nossa 
empresa, visto que isso foi feito uma única vez e é 
normal que se faça troca de nome em função do inte-
resse da sociedade. 
A realidade é que para quem não sabe,”Build”significa 
construir, em inglês, e no processo de constituição da 
empresa na sua fase inicial, ela foi denominada”Build 
Bra sil», na qual faziam parte da mesma alguns sócios 
brasileiros e angolanos. Considerando que o projecto 
tem por objectivo acudir a necessidade dos angolanos 
entendeu a socie dade eliminar o nome Brasil e substitui-
-lo por Angola, deixando no caso de ser Build Brasil, 
passando a ser Build Angola, que significa Construir 
Angola. E interessa aqui dizer que BUILD não é nome 
de constitui ção, é apenas uma marca para dar ênfase ao 
projecto 

7- O Pelé investiu ou não dinheiro nesse projecto ou 
apenas”vendeu”a sua ima gem? 
R-A figura emblemática de Pele aparece no projecto 
pelas boas relações que este tem com parte dos sócios 
da empresa, daí ele ter emprestado a sua imagem para 
o projecto Bem Morar. Pelé não é um investidor em 
Angola ou pelo menos não é neste projecto. 
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8- Há camponeses que se queixam, di zendo que não 
foram compensados fi nanceiramente pela ocupação das 
suas terras... 
R-É natural que isto esteja a acontecer, visto que os 
mesmos cederam os seus terre nos na base de um acordo 
que passava pela comercialização das casas, e estes só 
serem ressarcidos mais tarde. Existem queixas, mas não 
implica dizer que eles não serão pagos. 

9- De concreto, o que se está a passar com o projecto”Quintas 
do Rio Bengo»? 
R- A”Quintas do Rio Bengo”é também um projecto que 
como qualquer outro neste pais nao esta isento de sofrer 
as alterações do mercado, ainda assim, ela segue o seu 
curso normal e nós a par de já termos feito a entrega 
formal com a cobertura da impren sa de algumas destas 
casas, elas continuam a ser entregues de forma faseada 
sendo certo que este projecto é mais um que veio para 
dar cumprimento ao apelo do governo na questão 
habitacional. 

6.37 Lesados de ”Bom Morar” 
apresentam queixa à PGR
Semanário ANGOLENSE
24 de Dezembro de 2011

Clientes do Projecto Habitacional”Bem Morar” deci-
diram endereçar, esta se mana, uma carta-denúncia ao 
Procurador-geral da República (PGR), na qual apelam 
esta en tidade para tomar medidas que visem pôr cobro 
a uma suposta burla de que terão sido vítimas, por parte 
dos proprietários da empresa”Build Angola.”

Na missiva endereçada a João Maria de Sousa, os subs-
critores identificam o cidadão brasileiro António Paulo 
de Azevedo Sodré supostamente residente no Projecto 
Habitacional”Nova Vida», rua 17, casa n° 7, como um 
dos responsáveis do”Bem Morar», que se estará a furtar 
às responsabilidades contratuais da empresa imobiliária. 

No documento, que eles de nominam. Pedido de Acção 
Pe nal», os supostos lesados dizem ter sido enganados 
por uma in tensa campanha publicitária», na qual esteve 
envolvido o Sr. Edson Arantes do Nascimento Pelé». 
Os signatários queixam-se de que são passados mais de 
seis meses de incumprimento dos Contratos de Entrega 
das resi dências, muitas delas pagas na totalidade, e que 
até à data não se (conhecem os seus principais rostos 
(promotores/rostos), nem mesmo qualquer rosto credível 
que preste esclarecimentos con viventes aos lesados». 
Os signatários, que receiam uma fuga por parte dos 
expa triados brasileiros, pedem a João Maria de Sousa 
para que tome medidas, com vista à (<reposição dos 
bens e direitos usurpados aos lesados”.

6.38  Executivo ergue projectos 
estruturantes para garantir acesso 
ao sector imobiliário
Jornal de Economia e Finanças
27 de Dezembro de 2011

O sector habitacional conti nua a merecer uma atenção 
redobrada, a julgar pelos inúmeros projectos estru-
turantes que estão a ser le vados a cabo. O Executivo 
angolano tem estado empe nhado na promoção de pro-
jectos que visam fundamen talmente o crescimento do 
parque habitacional. 

O projecto habitacional desenvolveu-se de forma 
sa tisfatória, tendo como prin cipal eixo a estruturação 
e a evolução do sistema urbano. Destacam-se as várias 
fases de execução do Programa Nacio nal de Urbanismo 
e Habita ção (PNUH), encabeçado pelo Executivo ango-
lano, tendo entrado já numa fase inten sa de realizações, 
com ênfase para a construção de novas cidades e centra-
lidades nas províncias de Luanda, Bengo e Lunda-Norte. 
Numa altura em que a po pulação a alojar a nível de todo 
o território nacional, se gundo estimativas oficiais, é de 2 
milhões, 100 mil 546 ha bitantes, através do PNUH em 
parceria com o sector privado, o Governo está a desen-
volver vários projectos com destaque I para a habitação 
social e de média renda. 

Em execução está a constru ção de infra-estruturas urba-
nísticas, em todas as capitais de províncias, com destaque 
I para a edificação de mais de, 350 mil fogos habitacionais 
I de diferentes tipologias, dos I quais mais de 210 mil são 
da responsabilidade exclusiva do estado angolano. 

Apesar de alguns cons trangimentos registados em 
algumas províncias, onde se verificaram atrasos nas 
obras devido à logística, os primei ros fogos habitacionais 
come çam a ser entregues em 2012. 

Ganhos 
Com o objectivo de tomar cé lere o processo de aqui-
sição de casa própria bem como a compra de terrenos 
para a construção por parte as po pulações, o Executivo 
Criou um regime de crédito à ha bitação, que habi-
lita o acesso em condições favoráveis e de financia-
mento. Denominado Fundo de Fomento de Ga rantia 
Habitacional (FFGH) o projecto será muito valioso. 

O programa teve o seu pon to mais alto em finais do 
mês de Novembro último, com a assinatura entre alguns 
bancos comerciais que operam no mercado nacional e 
o FFGH que vai servir de avalista para as pessoas que 
queiram com prar casa através de crédito bancário. Neste 
sentido, o fundo garante até 80 por cen to do valor do 
imóvel. 
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Os bancos de Poupança e Crédito, Sol, Negócios Inter-
nacional, Privado Atlântico, Keve, Comércio e Indústria, 
Fomento Angola e Angolano de Investimento assinaram 
o protocolo. Na ocasião, o mi nistro do Urbanismo e 
Cons trução, Fernando da Fonseca destacou que com o 
projecto, os bancos comerciais vão jo gar um papel impor-
tante na dinamização do sector imo biliário do país. 
“Os bancos devem procu rar estimular esta dinâmica, 
criando parcerias e oportuni dades com as cooperativas 
ha bitacionais, para que possam desempenhar um papel 
de ajuda ao Executivo, nesse sen tido, para a habitação 
social”, sublinhou o governante. 

O PNUH prevê até 2012, a construção de um milhão 
de fogos habitacionais em todo o país, tendo como meta 
a re dução da grande procura de casas que se tem regis-
tado em todo o país. 

Ainda no quadro dos projec tos estruturantes que estão 
em execução um pouco por todo o país, o segmento 
de reabilita ção das estradas teve também uma atenção 
especial, tendo sido ampliadas e construídas até 2011, 
mais de 6.500 quiló metros de estradas. 
Associada a este feito está a inauguração da ponte obre 
o no Kwanza, denominada”17 de Setembro”, que, com 
um quilómetro e 534 metros de comprimento e 14,60 
de largura, também foi um dos marcos importantes 
durante o ano de 2011. A infra-estrutura está localizada 
na comuna da Cabala município de Icolo e Bengo, pro-
víncia do Bengo. 

O empreendimento consti tui um factor de crescimento 
da economia do país, uma vez que vai facilitar a circu-
lação de pessoas e bens em vários eixos, ligando o país. 
O maior empreendimento feito no país depois da inde-
pendência nacional possui uma largura do curso nor mal 
de água de 170 metros, podendo atingir no período as 
cheias uma largura total de dois quilómetros. 

Transportes 
No quadro do seu vasto pro grama, o sector dos transpor-
tes registou também avanços significativos a aeroportu-
ários, portuários, ferroviários e terrestres. O destaque 
recai para o ferroviário, que viu circular até à província 
do Huambo, os Caminhos-de -Ferro de Benguela (CFB). 
Paralisados há vários anos, os CFB estão a desempenhar 
um papel crucial no desenvol vimento do país, uma vez 
que ligam quatro províncias de Angola, designadamente 
Huambo, Benguela, Bié e Moxico.
Até 2013, os comboios dos CFB chegam no Luau 
(Moxico), o que vai ajudar a re lançar o desenvolvimento 
da região Austral do continente, visto que países como a 
Repu blica Democrática do Congo e a Zâmbia vão poder 
utilizar este meio de transporte. 

Um dos ganhos alcançados, neste segmento, foi a chegada 
do comboio dos Caminhos -de-Ferro de Moçâmedes 
(CFM) à província do Kuando-Kubango. 

O primeiro comboio expe rimental dos CFM foi efectu-
ado em Dezembro de 2011, tendo partido da estação 
do município da Matala, na pro víncia da Huíla para 
Menongue a capital da província do Kuando-Kubango. 
As obras de construção, reabilitação e modernização dos 
CFM orça ram em 200 milhões de dóla res americanos, 
com previsão de conclusão no mês de De zembro de 2012. 

Aeroportos 
Outro importante investimen to no sector dos transpor-
tes e que ainda está em curso é a construção e moderni-
zação das principais infra-estrutu ras aeroportuárias de 
algu mas províncias do país. 

Destes empreendimentos destacam-se o já modernizado 
e ampliado aeroporto Albano Mamado, na província do 
Huambo, num investimento de 50 milhões de dólares, 
sen do que a infra-estrutura tem agora capacidade para 
rece ber 600 passageiros por hora. 

Ainda no quadro a este seg mento há que se destacar a 
construção e a modernização do aeroporto de Carianga, 
lo calizado em Ndalatando, na província do Kwanza-
Norte. A infra-estrutura está equi pada com um termi-
nal com capacidade para receber 100 passageiros, num 
investimen to de 40 milhões de dólares. 

Para o próximo ano, está agendada a conclusão da pri-
meira fase do novo aero porto internacional de Luan da, 
que terá capacidade para receber 15 milhões de passa-
geiros por ano. 

Com estes projectos, em curso no sector dos trans portes, 
o Executivo preten de criar uma rede de trans portes que 
permita uma articulação eficaz no país e valorize a 
posição geo-estrategica de conti nente africano. 

6.39  Banco do Brasil quer reforçar 
crédito
Jornal de Angola
29 de Dezembro de 2011

O Banco do Brasil (BB) pretende reforçar a concessão 
de crédito imobiliário em 20 12. O banco deve fechar 
2011 com uma reserva de 7,7 mil milhões de reais (4,4 
mil milhões de dólares) em financia mento de imóveis, o 
que representa um aumento de 126 por cento em relação 
aos 3,4 mil milhões de reais (1,8 mil milhões de dólares) 
de De zembro de 2010. 
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O vice-presidente de Negócios de Retalho do BB, Paulo 
Caffarelli, disse que ainda existe uma margem de cinco 
mil milhões de reais (2,6 mil milhões de dólares) para 
au mentar esse valor com recursos da poupança, podendo 
passar os 12 mil milhões de reais (6,4 mil mi lhões de 
dólares) no próximo ano. 

“Passámos muitos anos sem ter financiamento imobiliá-
rio e ainda temos margem para crescer”, dis se Caffarelli, 
acrescentando que o país tem um défice de oito mi lhões 
de famílias sem casa pró pria. Com o crescimento 
acentua do, o BB conquistou a quinta po sição em finan-
ciamento imobiliá rio no país, ultrapassando o HSBC, e 
atrás da Caixa Económica, Itaú Unibanco, Santander e 
Bradesco. A expectativa é passar para a ter ceira posição 
até ao fim de 2013. Em 2011, o banco atingiu a marca de 
57 milhões de clientes. Caffarelli afirmou que 18 milhões 
têm cadastro pré-aprovado, dos quais 13 milhões têm 
propensão a soli citar crédito. 

Apenas cinco milhões têm ope rações com o BB. Entre 
algumas razões para uma adesão ainda bai xa está a falta 
de informação sobre os programas e as taxas praticadas 
pelo banco e o atendimento. 

“O crédito imobiliário é o maior produto de compro-
misso”, disse Caffarelli, afirmando que ao adqui rir um 
financiamento para a com pra de casa própria, o cliente 
chega a ficar mais de 20 anos ligado ao banco por uma 
única operação. Além do crédito ao comprador, o vice-
-presidente disse que o banco também começa a ampliar 
a con cessão de financiamentos a cons trutoras, que 
actualmente represen tam apenas 20 por cento do valor 
disponibilizado. 

Os agraciados, disse Henrique Júnior, representam 
os inúmeros militantes do partido que contribuí ram 
para a elevação e prestígio do MPLA, ao longo da sua 
existência. 

Kwanza-Sul 
Cerimónia idêntica foi realizada na província do 
Kwanza-Sul. Fo ram distinguidos militantes e diri gentes 
de organizações do MPLA. O acto, dirigido pelo pri-
meiro se cretário do Kwanza-Sul do MPLA, Serafim 
do Prado, decorreu no anfiteatro do comité provincial 
e fo ram distinguidos militantes que se destacaram no 
cumprimento das tarefas partidárias, com base no sis-
tema de distinção adoptado pelo secretariado do Bureau 
político.

O primeiro secretário do MPLA distinguiu 30 militan-
tes com as medalhas”17 de Setembro”do pri meiro grau 
e com a categoria de”Militante de Vanguarda”do pri-
meiro, segundo e terceiro graus. 

Outras 34 militantes enquadra das na Organização 
da Mulher An golana (OMA) receberam a meda-
lha”Deolinda Rodrigues”, ao pas so que 11 membros da 
JMPLA fo ram condecorados com a medalha”Hoji ya 
Henda”. 

Cerimónia no Bengo 
Na cidade do Caxito, o primeiro secretário do comité 
provincial do Bengo do MPLA, João Miranda, também 
destacou a importância das outorgas de medalhas aos 
militantes, simpatizantes e amigos do partido. 
João Miranda disse que os actos que se realizam em 
todas as provín cias são uma orientação do presi dente do 
partido, José Eduardo dos Santos, tendo adiantado que 
as dis tinções vão continuar. 

Zaire 
O primeiro secretário provincial no Zaire exortou, em 
Mbanza Con go, os militantes do MPLA a redo brarem o 
empenho para nas próxi mas eleições”o partido merecer 
a confiança da população. Pedro Se bastião, que falava na 
cerimónia de entrega de medalhas e diplomas de mérito 
a 120 militantes do MPLA, disse que os militantes 
devem estar conscientes das responsabilidades que têm 
de ajudar o partido a melhorar a vida das populações. 
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7  TERRA 

7.1  Reserva fundiária do Estado 
preparada para construção
Jornal de Angola
01 de Dezembro de 2011

A reserva fundiária da comuna de Chipipa, no Huambo, 
numa ex tensão de 150 hectares, está total mente livre de 
minas e preparada para receber as mais de três mil ca sas 
inscritas no Programa de Habi tação do Executivo. 
O trabalho de desminagem foi executado por especialis-
tas do Ins tituto Nacional de Desminagem. O chefe da 
brigada, Constantino Banje, disse que os técnicos tiveram 
de fazer recurso à tecnologia manual e mecânica para 
remover 14 minas anti-sepsias, duas minas anti-tanques e 
93 engenhos explosivos di versos e 842 munições. 

A remoção das minas, segundo Constantino Banje, 
começou em Fevereiro e terminaram em Outu bro e durante 
a execução dos traba lhos não se registou qualquer inci dente 
com as equipas de sapadores envolvidas na actividade. 
O chefe do departamento do Ins tituto de Desminagem 
no Huambo, Victor Jorge, revelou que foram descober-
tas novas áreas minadas nas localidades de Cangombe 
e Sambo, no município da Tchikala Tcholohanga, e 
ainda nas reservas fundiárias da Canhama, na cidade do 
Huambo, e do município do Tchindjendji. O responsá-
vel asse gurou que os trabalhos para remoção dos enge-
nhos naquelas regiões começam este mês para facilitar 
os trabalhos previstos nas áreas. 
 
Casas para a juventude 
O Ministério da Juventude e Des portos, no âmbito do 
seu programa de criação de condições para os jo vens, está 
a construir na reserva fundiária do Lossambo, arredores 
da cidade do Huambo, 200 casas sociais do tipo T3. 
As obras tiveram início este se mestre e vão estar con-
cluídas no próximo ano, de acordo com o se cretário 
de Estado da Construção, Joanes André. Os trabalhos 
estão sob responsabilidade da construto ra nacional 
Omatapalo, que já exe cutou mais de 25 por cento da 
empreitada.”As obras estão a ser exe cutadas dentro do 
perspectivado e a seguir com rigor o projecto arqui-
tectónico aprovado pelo Executivo. 

Os nossos jovens do Huambo vão poder adquiri-las 
mediante crédito bancário e vão custar o equivalente a 
50 mil dólares”, dis se, para acrescentar que os valores 
podem ser reembolsados até 30 anos. O projecto juvenil 
na reserva fundiária do Lossambo está a ser edificado 
numa área de 716 hecta res. No local, vão também ser 
construídos estabelecimentos comer ciais, escolas, hospi-
tal e um campo polidesportivo. 

7.2  Travar a construção clandestina
Novo Jornal
02 de Dezembro de 2011

Estabelecer o controlo sobre as áreas urbanas, definindo 
as normas reguladoras do seu funcionamento e implan-
tando os mecanismos convenientes para submeter a sua 
evolução aos planos elaborados é o objectivo da alínea 
4 do plano estratégico de 1993 para Luanda, dedica da 
ao”Planeamento e gestão Urbanística», para o qual foi 
traçado com um plano de actividades com um orça-
mento supe rior a cinco milhões de dólares (5.160:119). 
Neste capítulo foram definidas quatro metas preferen-
ciais, donde se destacam, travar a construção clandes-
tina, criando áreas para instalação, ainda que provisó-
rias, da população que não possui alojamento; definir 
o esquema de ordenamento urbano para a cidade de 
Luanda; e organizar a forma de julgamen to e resolução 
dos contenciosos existentes quanto à propriedade de ter-
renos e concessão de auto rizações.

Para um eficaz planeamento e gestão urbanística, o 
grupo de trabalho propôs ainda que fos sem centrali-
zados no Governo da Província todas as acções ligadas 
ao urbanismo que se encontravam dispersas por mil 
e um centros de decisão; que se adoptassem normas 
orienta doras transitórias, de cumpri mento obrigatório, 
enquanto se apressava a conclusão do Plano Director de 
Urbanismo, e que se priorizasse a autorização de conces-
sões a todos os empreen dimentos que não constituíssem 
encargos para o Estado. 

Dois outros pontos faziam par te da estratégia para esta 
área: elaborar com urgência o con junto de leis, normas e 
regula mentos que tornassem viável o cumprimento dos 
planos e pro jectos necessários à reabilitação e desenvol-
vimento das áreas urbanas e promover o estudo e elabo-
rar o projecto de redução urgente da população exceden-
tária de Luanda.  

7.3  O negócio da chuva 
Jornal de Angola
04 de Dezembro de 2011

A notícia passou despercebida mas revela o que é o 
ne gócio da chuva. Centenas de pessoas ocuparam reser-
vas fundiárias do Estado destinadas a uma nova cen-
tralidade no município do Dande. A técnica é sempre a 
mes ma e por isso todos falamos da época 9as chuvas, até 
a oposição. Em nome do direito à habitação, o negócio 
da chuva é ocupar terre nos públicos, fazendo exclusiva-
mente de uns o que é de todos. De pois o negócio é divi-
dido em fatias lucrativas. 
Os promotores do negócio es condem-se por trás de 



Development Workshop — CEDOC 12/2011 — 99  

associações e até partidos políticos. Quando se invadem 
os terrenos públicos, começam de imediato a tratar do 
co mércio a retalho. A primeira”tranche”vem de indem-
nizações aos ocupantes que levantam cinco cha pas da 
noite para o dia, espetam umas estacas de mandioca nas 
ime diações e ficam senhores de mais uma barraca e mais 
uma lavra. 

Os terrenos são destinados a grandes obras públicas, 
como es tradas, por isso é preciso libertá- los. Mas os pro-
motores do negócio ficam com mãos livres para exigir 
do Estado que pague por aquilo que lhe pertence. No 
negócio até alguns advogados prosperam. Para que não 
haja problemas, as autoridades cedem e pagam. 
Os patrões do negócio pegam no dinheiro e exportam-
-no para o es trangeiro. Às vezes as autoridades aduanei-
ras descobrem a exporta ção ilegal de divisas, o fiasco 
dá que falar, mas rapidamente é es quecido e o autor do 
crime algum tempo depois aparece novamente como 
o paladino do direito à habi tação e dono de um novo 
partido. 

Se alguém questiona a ilegalida de e o abuso, logo 
surgem os defen sores do negócio: ninguém pode dormir 
ao relento ou à chuva. Sobretudo à chuva. E as pobres 
casas de chapa vão nascendo onde não devem, inviabi-
lizam o ordenamen to do território, atrasam projectos 
estruturantes, põem muita chapa, muito adobe e muita 
pobreza no avanço da roda dentada do desen volvimento 
nacional. 

Todos sabemos quantos anos, se perderam para con-
cluir a estrada que liga Luanda ao Cacuaco ou a Viana. 
Os ocupantes desordenados do espaço público foram 
indemnizados e realojados à custa de todos, mesmo dos 
que lu tam desesperadamente nos seus postos de traba-
lho para ganharem um salário e sustentarem as suas 
fa mílias. O negócio da chuva é pro fundamente injusto 
para os angola nos honestos e trabalhadores. A ou tra fatia 
lucrativa do negócio da chuva consiste em erguer uma 
bar raca com paredes de barro ou ca pim, colocar meia 
dúzia de chapas de zinco e um lu ando a fazer de porta. 
Ao lado fazem-se uns monti nhos de terra, espetam-se lá 
estacas de mandioca e em alguns dias está construído 
um bairro. Pode ser nas zonas suburbanas ou nos arre-
dores dos municípios e comunas. Para o negócio correr 
melhor, as barracas devem nascer junto das linhas de 
água ou perto de ravinas. Quando cai a primeira chuva 
as chapas voam e as paredes são dissolvidas. A enxurrada 
leva tudo à frente. 

A rádio fala do acontecimento, as câmaras da televi-
são mostram os desalojados e os jornais escrevem rios 
de tinta sobre os infaustos acontecimentos. O Estado 
realoja os sinistrados, alimenta-os, ofere ce-lhes terrenos, 

chapas de zinco e materiais de construção. Os promoto-
res do negócio aparecem a co brar a sua parte e os rea-
lojados fi cam com as mãos livres para uma nova opera-
ção. Como a época das chuvas é longa, o negócio pode 
repetir-se várias vezes. Com lucros. 
Todos sabemos que temos em Angola muitos proble-
mas… Um deles é o da habitação. Quando o partido 
que ganhou as eleições prometeu um milhão de fogos 
habitacionais durante esta le gislatura, muitos se apressa-
ram a dizer que essa meta era impossível. 

Eu não sou ninguém para fazer contas sofisticadas, mas 
não sou cego. Fui à Cidade do Kilamba e vi um quarto 
desses fogos. Vou às grandes cidades e vejo centenas de 
casas sociais, bairros para jovens, para antigos comba-
tentes, para quadros técnicos da área da saúde ou da 
educação. Vou ao Talatona e vejo vivendas e apartamen-
tos à venda para pessoas de alto rendimento. Luanda é a 
cidade mais cara do mundo para os expatriados, ao lado 
de Genebra e Londres? Pois claro, têm de pagar a quali-
dade, e Luanda não está ao preço da chuva. 

Um milhão é apenas um número. 
A centralidade do Kilamba mostra, sobretudo, qual é o 
caminho. As novas centralidades que estão a ser cons-
truídas, só essas, respondem por uma política correcta. 
Em ne nhuma outra parte do mundo um governo tinha 
capacidade para rea lizar tão grandioso projecto em tão 
pouco tempo. E se não fosse o ne gócio da ocupação 
ilegal de reser vas fundiárias do Estado e o pedido de 
mais uma casa de quem já tem, agravando o problema, 
Angola es tava melhor. 

Mas bem vistas as coisas, o negó cio da chuva até tem 
um lado posi tivo: leva o Executivo a recusar as barra-
cas e a oferecer habitações dignas aos angolanos. Aquela 
Ci dade do Kilamba vale por toda a le gislatura. Mesmo 
que mais nada fosse feito na área da habitação, vai ficar 
como um exemplo extraordi nário do que é fazer política 
para os cidadãos. 

7.4  Uma retrospectiva visando a 
urgente requalificação
Semanário O Independente
10 de Dezembro de 2011

 O nário que o Bairro Operário apresenta ho je é desola-
dor. Ruas enlameadas, águas pretas e fétidas, lixo, fossas 
dos edifícios rebentadas e estradas de terra batida esbu-
racadas. Este postal dá um bom exemplo de como se 
vive sem qualidade de vida.”Eu nunca vi o BÔ assim”, 
co mentam frequentemente os moradores mais an tigos 
da zona. Nos olhos e no rosto de quem pro nuncia estas 
palavras é notório o desalento. 
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Por conta do estado lastimável das ruas e até de muitas 
casas do Bairro Operário são muitos os que pedem 
que”venha a requalificação”. Esse processo já está em 
curso. O Executivo já anunciou, este ano que o então 
município do Sambizanga vai conhecer outro ali-
nhamento urbanístico nos próximos anos e o Bairro 
Operário, fazendo parte do município, está natural-
mente abrangido. 

Os factos já começaram a serem evidenciados com o 
inicio da construção de um edifico de trás da escola 
Ana Ngola, no âmbito do programa de re qualificação. 
Se por um lado os moradores querem habitações mais 
dignas, saneamento adequado e um meio ambiente 
mais saudável, por outro, nen hum natural do Bairro 
Operário quer deixar o seu pedaço de chão e rumar 
para outras zonas. 
“Afinal, eles são do Bairro Operário ou, simples mente, 
BÔ. O tal Boletim Oficial para os mais kotas. Palco de 
vários feitos dignos de registo, o Bairro Operário con-
tinua a ocupar a mesma superfície. Já viu partir muitos 
dos seus filhos para outras para gens ou da vida. Mas as 
histórias do passado con tinuam a ser contadas. Quem 
nasceu, ou muito cedo foi para lá morar, esteja onde 
estiver, é com muito orgulho que diz”sou natural do 
BÔ”. 

Assim, de um lugar de”desterro”, o Bairro Ope rário é 
a terra de quem o viu erguer-se e vivenciou a sua trajec-
tória. É o lugar onde está enterrado o cor dão umbilical 
de muitos, por isso nunca esquecido. Daí o sentimento 
de pertença que todos que ai nas ceram sentem pelo seu 
chão. 

Mas, nos dias de hoje, o sentimento de amor e fascí-
nio pelo bairro mistura-se com a nostalgia de outros 
tempos. Altura em que reinava um ambiente de cama-
radagem e companheirismo. O vizinho era o familiar 
mais próximo que se tinha. As amizades eram verda-
deiras e eternas. Os comerciantes faziam fiado. Todos 
se conheciam. A limpeza e organização imperavam nas 
ruas do Bairro Operário. 

Recuando um pouco no tempo, insto é antes da con-
quista da Independência Nacional, isto é na época colo-
nial, no bairro Operário não vivia só de farras e engates. 
Também houve desfiles de Carna val que ficaram céle-
bres. No desporto, o velho Demosthenes de Almeida 
levou muitos miúdos à prá tica de exercício físico e das 
corridas. 

Por isso, deixou o seu nome gravado no Atletis mo 
angolano. Nestes fervilhantes movimentos, a conteciam 
outras manifestações culturais. A música era o ponto 
alto. Com canções de intervenção, os músicos angola-

nos reivindicavam os seus direitos, usurpados e ignora-
dos pelos colonialistas portu gueses. 

Recentemente, por ocasião do 36° aniversário da inde-
pendência de Angola, Amadeu Amorim, nacionalista 
e conhecida figura do”Processo dos 50, explicou, ao 
Jornal”O Independente”, como a mú sica e a política se 
casaram no Bairro Operário para lutar pela libertação de 
Angola e, consequente mente, dos angolanos. 
Amadeu Amorim, um dos membros dos N gola Ritmos, 
afirma que aquele grupo ajudou”a cata pu1tar o Bairro 
Operário para os anais da história da resistência política 
e cultural de Angola”. Referiu também que tal bairro foi 
criado pelos colonos para confinar e controlar a intelec-
tualidade angolana.”O BÔ foi criado para ser o gueto da 
intelectualidade angolana, para melhor ser controlada”, 
lembrou. 

A história da criação dos N gola Ritmos remonta aos 
anos 50. No Bairro Operário, o cidadão angolano 
Aniceto Vieira Dias mobilizou amigos seus e assim 
nasceu o grupo. Este conjunto foi-se afirmando e, sobre-
tudo, fez passar mensagens que davam conta da necessi-
dade da mudança de consciência dos angolanos. 
De acordo com Amadeu Amorim, estes apelos eram 
feitos numa altura em que os negros eram mor tos indis-
criminadamente no bairro.”Já havia a Pide e os bufos, 
grupos que andavam de farolimna testa e na calada da 
noite matavam quem não fosse branco”, denunciou. 
Os Ngola Ritmos cantaram”Monarni”que foi urna 
chamada de atenção aos jovens angolanos negros para 
que não saíssem de casa à noite. 

Incidentes corno estes, outras limitações e servi çais que 
os colonos impunham aos angolanos, leva ram a que os 
jovens da época, sensibilizados por mais velhos, aliassem 
a actividade cultural à política. 
Assim, os Ngola Ritmos envolveram-se numa intensa 
mobilização e consciencialização dos ango lanos para 
o momento que se vivia. Deste modo nas ceram várias 
células. Os elementos do grupo tratavam da distribui-
ção de panfletos por onde passassem”O conjunto criou 
o efeito bola de neve quando num dia foram distribu-
ídos vários panfletos em diferentes lugares”, lembrou 
Arnadeu Arnorirn. 
Assim e dá um amplo movimento de resistência ao 
colonialismo. José Alberto Van-Dúnem”Beto Van-
Dúnem”recordou que o movimento cultural de resis-
tência ao colonialismo no Bairro Operário se tradu-
ziu no”grito”dos angolanos saído daquela parcela de 
Luanda. 

Este movimento entrou em ebulição nos fins dos anos 
50 e com ele vieram as rusgas. Nele estavam envolvidos, 
além dos já citados, os seus mentores; Viriato da Cruz, 
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Mário Pinto de Andrade, Higino Aires de Almeida, 
Ilídio Machado, outras conheci das figuras e também 
muitos anónimos que comun gavam do mesmo desejo 
de liberdade. 

7.5  Terrenos estão livres de engenhos 
Jornal de Angola
10 de Dezembro de 2011

Terrenos onde vão ser erguidas casas sociais e projectos 
agrícolas, na província do Bengo, estão ago ra livres de 
engenhos explosivos. 
O departamento provincial de desminagem do Bengo 
apresentou ontem, o relatório das acções de senvolvidas 
no período de Janeiro a Novembro deste ano, ao longo 
do qual foram removidos e destruídos cinco minas 
diversas, 17 engenhos explosivos não detonados e 113 
munições diversas. 

No mesmo período, segundo o chefe do departamento 
provincial de desminagem do Bengo, Oliveira dos 
Santos, também foram removi dos 15.649 engenhos 
metais e desminada uma área de 1.332.695 me tros 
quadrados. Oliveira dos San tos disse que o Instituto 
Nacional de Desminagem, com meios ma nuais e 
mecanizados, desenvolveu actividades na comuna das 
Mabubas. Sublinhou que, na comuna do Kicabo, foram 
destruídas 21.891 engenhos metais, entre outros. 

7.6  Silêncio das autoridades 
Jornal O PAÍS
16 de Dezembro de 2011

Em Dezembro de 2010, quando os moradores do prédio 
Cuca foram transferidos para os edi fícios do Zango 
I, o processo foi acompanhado por uma comis são do 
Governo da Província de Luanda (GPL) que, no enten-
der dos transferidos, se considerava bastante privilegiada 
pelo facto de, na altura, terem constado nomes como os 
de Bento Soito e Bento Bento. 

Daí que O P ÍS tenha envida do esforços para ouvir as 
duas entidades, mas obteve apenas a resposta de Bento 
Saito, que não se dispôs a responder sobre o proces-
samento dos títulos de propriedade alegando ser um 
assunto da competência da Sonangol imobiliária, 
empresa proprietária dos edifícios do Zango. 
Depois de \árias tentativa para contactar entidades 
ligadas; à empresa que gere actualmente o Gabinete de 
Reconstrução Nacional (GRN). te jornal não foi bem 
sucedido. 

7.7  Virgílio de Fontes Pereira 
passa”perna”ao funcionário
Semanário ANGOLENSE
23 de Dezembro de 2011

Tudo começou quando Virgílio de Fontes Pereira 
exerceu o cargo de ministro do Ambiente e, naquela 
altura, Alberto Cacunga Quitadi era funcionário do 
gabinete do ex-Primeiro-ministro Marcolino Moco. 
A trans ferência foi solicitada pelo então Ministro do 
Ambiente, onde foi colocado como motorista. 
No gabinete do Primeiro-min istro, o funcionário em 
causa tinha proposta de beneficiar uma residência no 
projecto”No va Vida”. A sua transferência es tava baseada 
nesta condição. Mediante as necessidades, se gundo o 
acusado, Virgílio de Fontes Pereira decidiu honrar os 
compromissos que passava pela cedência da casa. 

“Nesta altura, respondeu-me com toda franqueza e 
sinceri dade: sou novo ministro, mas vamos trabalhar e 
no decorrer do tempo vou resolver esta questão”, recor-
dou, tendo acrescentado que, depois do dia 21 de Maio 
de 2003, recebeu comunicação para assinar um contrato 
de arrendamento de uma residência no extinto Minis-
tério do Urbanismo e Ambiente. Depois de cumprido 
todos os procedimentos legais, segundo ele, aguardou 
por mais cinco anos para receber às chaves, pois segundo 
disse, o ministro Virgílio de Fontes Pereira alega va que a 
residência estava a be neficiar de obras de restauro. 

No entanto, depois da conclu são das obras, explicou, 
o ex-ministro decidiu arrendar o imó vel a um cidadão 
estrangeiro. Enquanto isso, Alberto Quitadi foi fazendo 
o pagamento men sal referente ao arrendamento como 
estipulado na cláusula contratual entre o mesmo e o 
Ministério do Urbanismo.”A segunda esposa de Virgílio 
de Fontes Pereira, me disse que a casa tinha sido alugada 
e que chefe iria me fazer a entrega de alguns valores do 
mesmo alu guer, algo que jamais aconte ceu”, lamentou. 
Atendendo a situação, Alberto Quitadi, decidiu ir atrás 
da docu mentação necessária para não perder o imóvel. 
Sendo assim, no dia 18 de Fe vereiro de 2010, reuniu 
a docu mentação necessária e a entrou ao Ministério 
das Finanças e a Comissão Provincial para Ven da de 
Património Habitacional do Estado no sentido de 
efectu ar a compra da casa. Este pedi do, segundo narrou, 
foi atendido e em seguida fez um depósito de Quitação 
do Imóvel de 957.842.00 Kwanzas. 

Depois da conclusão deste processo, Alberto Quitadi 
comu nicou ao senhorio para aban donar o imóvel, mas, 
este por sua vez, recusou abandonar a casa alegando que 
tinha um contrato com o legítimo proprietário da resi-
dência, neste caso, Virgílio de Fontes Pereira. Apesar do 
subterfúgio apresen tado pelo inquilino, segundo a fonte, 



Development Workshop — CEDOC 12/2011 — 102  

decidiu propor a venda da residência, mas ainda assim, 
o arrendatário interferia no negó cio.”Quando apresen-
tamos o preço, ele disse que não pode pagar aqueles 
valores, porque o ex-ministro lhe orientou a não aceitar 
o nosso preço”, denun ciou. 

Quando Alberto Quitadi procu rou obter resposta junto 
do pre sidente da Bancada do M.PLA, este se recusou a 
recebê-lo no seu gabinete, tendo delegado a sua secretá-
ria para a resolução do problema.”Ele orientou a secre-
tária dizendo que a casa é sua e não tem nada a resolver, 
porque a casa pertence ao seu filho de nome Adilson 
Martins Fontes Pereira”, disse. Cansado, este recorreu 
aos ór gãos afins para encontrar solução sobre o caso. A 
primeira ins tituição que bateu à porta foi o Ministério 
do Urbanismo e Construção, na pessoa do titular da 
pasta de onde obteve a seguinte resposta: 1°_ Não ten do 
havido consentimento na cessão da posição contratual 
a favor de Adilson Martins Fontes Pereira, por força da 
lei, consi deramos válido o seu contrato de arrendamento 
n01271/DNP H/03, de 21 de Julho; 2°_ Bem, assim 
como o seu processo de compra e venda feito ao abrigo 
da lei 19/91, de 25 de Maio; 3° Nos termos do art. 407 
do códi go, prevalece o título mais anti go no tempo e no 
caso, seu con trato; 4° Porém, nada obsta o
aconselhou Virgílio de Fontes Pereira a resolver de 
maneira pacífica e amigável o caso. 

Não obstante a isso, o lesado endereçou carta ao 
Presidente da República mas até agora não obteve 
resposta. 

Assim vão as coisas 
Entretanto, no dia 19 de Dezem bro, quando o relógio 
marcava 8 horas e 57 minutos, o autor des tas linhas 
tentou por mais de duas vezes por via telefónica, manter 
contacto com Virgílio de Fontes Pereira, mas este não 
atendia. 

Ainda assim, voltamos ao con tacto as 13: 24 minutos, 
desta recurso a via judicial nos termos do Decreto 
n06/92, de 24 de Janeiro; 5° Outrossim, caso haja este 
desejo, aconselha-se o seguimento a via amigável. Apesar 
destes apelos, Virgílio de Fontes Pereira não”desar mou”, 
segundo contou a vítima, foi ameaçado pelo parlamen-
tar, caso continuasse a lutar pelo imóvel iria acabar 
preso. 

Diante da situação, este recor reu ao Procurador-Geral 
da Re pública junto da DNIC, onde o processo acabou 
encalhado, ou seja, sumiu dos arquivos. Depois de 
empreendidas outras diligências na Procuradoria -Geral 
da República, o processo ressurgiu do nada e até o 
momento não sai o veredicto final. 

Entretanto, ainda na busca de uma solução o mais 
rápido pos sível, a vítima solicitou a inter venção do Vice-
Presidente do MPLA, Roberto de Almeida que feita, 
uma voz do outro lado da linha, atendeu dizendo que 
o mesmo se encontrava incomo dado, instantes depois 
disse que estava reunido. O pretenso recepcionista 
transformou a conversa em agressão verbal contara o 
jornalista referindo que:”Este assunto está entre gue a 
Procuradoria-Geral da República e não pode ser publi-
cado, sem lhe ouvir, pois quan do o senhor me diz que 
tem a matéria como prioridades isso não pode acontecer, 
isso é um jornalismo sem ética. 

O senhor nem sabe com quem fala, nem me conheces, 
posso até ser teu professor de jornalis mo, o senhor jorna-
lista é mau criado”, disse do outro lado da linha. 
Já no final da conversa, o alega do recepcionista disse que 
faria tudo no sentido de fazer chegar a preocupação a 
Virgílio Fontes Pereira. 

7.8  Ravinas podem desalojar 1.050 
famílias em Cacuaco
Novo Jornal 
23 de Dezembro de 2011

Os problemas começaram nos anos 80, durante a fun-
dação do bairro que possui quatro quilóme tros de super-
fície e uma população estimada de 60 mil habitantes, 
distribuídos em 12 sectores e 48 mil fanu1ias para 12 
mil casas. A zona em perigo faz fronteira com os bair ros 
Dala Mulemba, Ngangula, Boa Esperança Central e, a 
oeste, com o oceano atlântico, onde começa o calvário 
de quem quer ver a sua vida melhorada.
 
Segundo fontes da comissão de moradores, desde a exis-
tência da zona as ravinas já desalojaram mais de 500 
famílias, tendo aumentado significativamente durante 
as en xurradas de Janeiro de 2007, que deixaram famílias 
ao relento até os dias de hoje. 
“Viver aqui tem sido um verdadeiro caos, principalmente 
nos últimos dias. Observamos pessoas a aban donar as 
suas residências, mesmo em épocas não chuvosas, par-
tindo para um arrendamento forçado”, desabafou um 
funcionário da co missão de moradores, garantindo que 
há falta de vontade política dos responsáveis do poder 
local para so lucionar este fenómeno. 

O espaço serve igualmente como de pósito de resíduos 
sólidos produzi dos pelos próprios moradores, o que 
periga a saúde da comunidade. Como se não bastasse, as 
crianças desfrutam das ravinas para algu mas brincadei-
ras, o que não é de agrado dos encarregados de educa-
ção que temem pela segurança dos pequenos.”Costumo 
brincar de es corregar com papelão, mas a minha mãe 
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nunca gostou porque diz que é perigoso descair nas 
baixas, pois um dos meus amigos esta semana acabou 
por deslocar o braço direito devido ao empurrão pro-
positado de um outro amigo”, declarou o peque no Pai-
zinho, de 10 anos. 

“Há um ano uma criança, de cinco anos, que brincava à 
beira das ravinas, escorregou e caiu, tendo-se deparado 
com um fogo, que a quei mou até à morte”, narrou a 
jovem Esperança Anita, que tem a casa prestes a derribar. 
MIL CASAS FORAM ABAIXO Domingos Menezes, 
estudante e morador desta área há mais de 12 anos, disse 
ao Novo Jornal que os moradores estão preocupados 
com a situação que já atingiu cerca de 2 quilómetros 
de comprimento e que tem causado enormes estragos às 
comunidades, uma vez que provo cou o desabamento de 
mais de mil moradias. 

“O fenómeno que vivemos é lasti mável e toma-se mais 
complicado em épocas chuvosas, pois a minha casa 
estava a 80 metros do risco, mas agora encontra-se a 10 
metros”, elucidou, acrescentando que as pro messas das 
autoridades do município começaram há sete anos, com 
garantia de disponibilizarem casas ou terrenos na área 
da via expresso Cacuaco-Viana. 
O perigo abrange moradores do bair ro Novo ao 
Balumuca, mas o espaço que se encontra próximo à 
empresa Nova Cimangola (bairro Novo) tem maior tra-
tamento por ser proprie dade desta indústria e sempre 
que o risco se aproxima tiram, mais cedo, as famílias 
para a zona dos Mulenvos com casas próprias. 
A indústria aproveita o terreno para escavar matéria-
-prima que ajuda na produção do cimento.”0 caso dos 
que vivem no bairro Novo é diferen te e especial porque 
a empresa de cimento disponibiliza casas rápidas ao 
passo que o que é do governo demora muito”, finalizou 
Menezes, que reside no Balumuca, pertença da adminis-
tração de Cacuaco. 

Para o morador Francisco Salvador, que respira já os 
últimos ares do despejo, na altura em que o antigo 
coordenador do bairro, o senhor Ve nâncio, vendia estes 
terrenos deveriam ter sido acautelados os riscos que os 
moradores são obrigados agora a enfrentar. 

O que deixa os moradores admira dos é o facto de possuí-
rem vários projectos habitacionais na capital, mas nenhum 
abrangir a população em zonas de riscos como tal. 

Para o cadastramento da população foi cobrado um 
valor de 2500 kwanzas, sendo 500 Kz para o controlo 
po pulacional e 2 mil para a declaração de registo de resi-
dência. ‘’Todos con tribuímos, mas poucos beneficiam 
dos terrenos inicialmente prometi dos. Onde devemos 
reclamar mais, se nem água vai nem água vem. ‘fudo 

está no segredo dos deuses”, ques tionou o morador, asse-
gurando que os carros de recolha de resíduos sóli dos não 
circulam no local e, por isso, há enormes quantidade de 
lixo nas ravinas, onde muitas crianças brin cam, o que 
representa claramente um atentado à saúde pública. 

7.9  Falta de água, luz e saneamento 
básico lideram a lista de problemas 
do bairro 
Novo Jornal 
23 de Dezembro de 2011

Educação 
O bairro Boa Esperança III possui uma escola pública, 
uma compar ticipada e nove colégios. Até ao momento 
não existem creches, tão pouco centros infantis para 
educa ção dos petizes. 

Saúde 
Contam com nove postos de enfer magem sem condi-
ções e os casos mais graves são transferidos para o centro 
de Cacuaco. 

Saneamento básico 
Uma empresa está encarregada da recolha de resíduos 
sólidos, mas a falta de vias de acesso dificulta a realiza-
ção destes trabalhos, o que obriga muitos moradores a 
depo sitá-los nas ravinas, colocando em risco a saúde de 
todos. 
Os carros de recolha passam diaria mente nas vias prin-
cipais de segun da a sexta, das 8hOO as 9hOO. Para os 
tapa buracos das ruas, a comissão de moradores está a 
cobrar a cada faml1ia um valor de 500 kwanzas. 

Energia e água 
O primeiro é um problema municipal e este pequeno 
bairro não foge à re gra. A população chega a enfren-
tar graves dificuldades de electricidade e para aliviar 
a demanda foi inaugu rada uma empresa que fará par-
ceria com a Edel para o fornecimento de energia à 
comunidade. 

Os moradores queixam-se das co branças anárquicas rea-
lizadas pelas empresas que possuem os PT’s privados e 
chamam a atenção do governo local para pôr fim a esta 
situação.”Temos quatros PT’s privados e com a inaugu-
ração deste agente auto rizado da Edel, a empresa A.N. 
Co mercial prestará serviço com maior transparência e 
a nossa área bene ficia do desenvolvimento”, garantiu o 
responsável do bairro presente no acto de apresentação 
da instituição à comunidade, a cargo dos represen tantes 
da administração de Cacuaco e da Edel. 

O fornecimento de água potável é ainda um sonho 
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que, segundo os responsáveis, já se encontra nas ga vetas 
da administração local, espe rando-se que a qualquer 
momento seja encontrada a solução esperada. Desde a 
fundação da Boa Esperança III nunca houve água cana-
lizada, nem chafarizes. Os moradores ape nas conso-
mem água proveniente do Kifangondo e das girafas de 
Cacuaco

Deunquência 
É uma realidade antiga no país que aumenta e diminui 
à medida que a polícia dobra os esforços na deten ção e 
captura dos assaltantes e de mais delinquentes. 
“Mais do que palavras posso garan tir que a prática é o 
critério da ver dade e o caro jornalista provou isso mesmo 
com o assalto ao vivo do seu aparelho de trabalho”caça 
palavra e máquina digital», que trazia para realização 
desta entrevista”, salien tou Francisco Montanha. 

7.10  Reassentamento das populações 
Novo Jornal 
23 de Dezembro de 2011

Quem não deixou de contar a sua história à nossa 
reporta gem foi a dona Teresa Lopes, que adquiriu ali 
um terreno nos anos 90, altura em que os desa bamentos 
não a atormentavam, pois a sua casa encontrava-se pro-
tegida, tendo mais de 10 mo radias à frente. 

A mulher aproveitou 10 anos na sua terra natal com a 
sua famí lia alargada de 16 elementos, no regresso encon-
trou apenas um metro para a sua casa derribar, o que em 
2008 se tornou pura re alidade.”Não saio do bairro por 
causa das promessas de terrenos ou casas que o senhor 
coorde nador Montanha havia anuncia do. Tive de arren-
dar um quarto e sala onde estamos a tentar virar-nos”, 
explicou, adiantan do que para as casas desabarem não 
é necessário chover, porque o peso das moradias, que 
estão numa terra completamente frá gil, ajuda à queda. 
Por sua vez, o coordenador da Boa Esperança m assegu-
rou que o plano do governo local para a resolução deste 
problema passa pelo reassentamento da popula ção em 
sítios de maior seguran ça. Foi por isso que 43 famílias 
contempladas e afectadas por esta”arma mortífera”foram 
transferidas para a zona da Pe dreira, arredores da via 
expresso Cacuaco-Viana. Apenas 10 con seguiram o 
espaço por causa das confusões de terrenos. 

Manuel Francisco Montanha re feriu que para além 
destas 43 famílias em perigo eminente existem mais de 
300 para serem desalojadas e 1056 em zona de risco. 

“A nossas governações da co muna e do município deve-
riam ser mais actuantes, deslocan do-se sempre que pos-
sível aos locais de maior preocupação para constatar 

de perto as suas realidades, porque as comissões nem 
sempre têm capacidade de resposta a estas gigantes pre-
ocupações”, culminou o coor denador que dirige o bairro 
há mais de sete anos. 

Por outro Lado, o porta-voz do Serviço Nacional dos 
Bombeiros garantiu que as ravinas de Cacuaco encon-
tram-se devidamente identificadas e que foi realizado 
um levantamento para apurar a realidade das faml1ias 
em perigo. Faustino Camonge notou que o trabalho rea-
lizado pela sua equipa foi transferido para o Ministério 
de Urbanismo e Cons trução, Governo Provincial de 
Luanda e a administração local para em conjunto resol-
verem o problema. 
“Cabe agora a estes órgãos abor darem com maior pro-
priedade as medidas de contenção e dar res postas rápidas 
a estas inquieta ções”, enfatizou. 

De recordar que a zona para onde estão a ser transfe-
ridos ainda ca rece de condições básicas, como escolas, 
centros de saúde, lojas ou supermercados, energia eléc-
trica, iluminação pública unidade policial para acalmar 
os conflitos existentes no local F.G. 

7.11  Governador de Luanda prometeu 
acções para acabar com venda 
ilegal de terrenos 
Jornal de Angola 
28 de Dezembro de 2011

“Vamos trabalhar para uma go vernação mais interac-
tiva, de proxi midade, mais dinâmica, com aposta no 
melhoramento das unidades sa nitárias de base, mais dis-
tribuição de água potável, electricidade e uma especial 
atenção à habitação social e loteamento de terrenos pa ra 
alargamento das reservas fundiárias, terminando assim 
com a venda ilegal de terrenos”, disse o governador de 
Luanda, Bento Ben to, ontem, numa cerimónia de cum-
primentos de fim de ano. 

Bento Bento anunciou que a par tir de agora vai ser apli-
cada a lei”de forma severa”contra quem se apropriar de 
terrenos das reservas fundiárias,”uma prática cada vez 
mais frequente na cidade capital, sobretudo nos municí-
pios de Via na, Samba, Cacuaco, e Ramiros”. 

O governador de Luanda disse que”este é um tempo 
de reflexão, de ponderação, de desafios e um tempo de 
dinâmica e diligência”. Bento Bento reconheceu que 
exis tem muitos problemas por resolver, muitos deles 
graves,”pois a nossa cidade é das que têm mais popula-
ção no continente africano, o que podemos considerar 
como uma me ga cidade e todas as mega cidades enfren-
tam enormes problemas e desafios como crescimento 
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desorga nizado, poluição, saneamento, trân sito elevado 
e criminalidade”. 

O governador de Luanda disse que existem situações 
anómalas na cidade”por falta de rigor, profis sionalismo, 
e responsabilidade”dos que têm responsabilidades no 
Governo Provincial e nas adminis trações locais. 
“Sofremos forte influência do mundo global, por isso é 
necessário resgatar os valores culturais, mo rais e cívicos, 
os valores da família e da solidariedade como alicerces 
da boa cidadania, porque com estes factores e a coopera-
ção conjunta é possível alcançar melhores resulta dos em 
Luanda”, disse Bento Ben to. O governador de Luanda 
prome teu mais atenção aos idosos do Bei ral, introdu-
zindo mais apoios na saú de e mais ocupação dos seus 
tempos livres. Também anunciou uma apos ta na educa-
ção cívica e na criação de oportunidades para os jovens. 
O governador de Luanda falou do estado das escolas 
públicas e prometeu a construção de novas es colas, 
diminuindo deste modo o al to índice de crianças fora 
do siste ma público de ensino. 
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8  SERVIÇOS BASICOS

8.1  Trabalhadores da EPAL 
 e direcção de costa viradas

Jornal Continente
Dezembro de 2011

A Comissão Sindical e a direcção da Epal sentaram-se à 
mesma mesa, esta semana, para chegar a um consenso, 
mas pelo que tudo indica, muita água irá ainda correr 
debaixo da ponte. 
De acordo com o líder sindical, as negociações foram 
suspensas no princípio desta semana e só serão re tomadas 
depois de se encontrar um acordo entre as partes. 
Raimundo João fez saber que a en tidade empregadora 
apresentou um documento que não tem muita rele vância 
e não condiz com a realidade actual, tendo acrescentado 
que a redução salarial, feita pela direcção da empresa 
de Kz. 120.000.00 Para Kz. 44.000.00 é um abuso aos 
trabalha dores. 

A fonte denunciou que face as reivin dicações estão 
a ser alvos de intimida ção por parte da entidade 
empregadora”Decidimos paralisar os trabalhos porque 
não há consenso, estamos a ser intimidados, neste 
momento há cole gas que estão a realizar as suas activi-
dades laborais, porque foram força dos a trabalhar. No 
entanto, queremos analisar a proposta da direcção da 
empresa com muita calma”, disse a fonte. d Consta do 
caderno reivindicativo, o I aumento salarial, subsídios 
de férias e d de transporte, alimentação, assistência p 
médica, bem como a solução de muitos problemas que 
os trabalhadores d enfrentam. q O porta-voz da Epal, 
Domingos Paciência, pediu calma aos seus co legas, 
tendo prometido que a situação será resolvida dentro de 
dias. I De acordo com o responsável, o maior a número 
das reclamações já foi resolvi do. 

De recordar que a greve começou no dia 21 de 
Novembro último, e foi sus pensa dois dias depois para 
as nego ciações. Nesta semana os funcionários decidiram 
paralisar as negociações até que a direcção resolva os 
problemas. 

Novobra não foge a regra
Em situações similares, estão os trab alhadores da 
empresa Novobra EP, vocacionada para o fabrico de 
artefactos de cimentos. Em causa estão mais de dois 
anos de salários em atraso. 
A referida empresa, foi transformada numa instituição 
pública em 2005, depois de ter sido desvinculada da 
Empresa Nacional de Pontes, onde os ministérios das 
Obras Públicas e das Finanças seriam os responsáveis. 

Ape sar dos grandes projectos traçados, a Novobra não 
tem pernas para andar, deixando assim mais de 30 
chefes de família sem salários. 

8.2  A lâmpada fundiu em casa 
de”Manela”
Jornal A capital
02 de Dezembro de 2011

Há muito tempo que a cama estava preparada, pelo que 
se aguardava apenas pelo momento exacto em que a 
agora exonerada ministra da Energias e Água, Emanuela 
Vieira, se refastelaria sobre a mesma. E, isso, foi apenas 
um rápido piscar de sonho para que viver o pesadelo. 

E o caminho para a sua estrepitosa queda, embora há 
muito já anuncia da, ficou ainda mais curto e mais faci-
litado, para quem há muito pretendia vê-la distante das 
cercanias da gover nação, por força de uma malfadada 
albufeira da Central da Hidroeléctrica de Kapanda, que, 
segundo a ministra, em pronunciamentos recentes,”en-
frenta um ano seco”, fruto das chuvas”que não se reflec-
tem, imediatamen te, na albufeira”. 

Aliás, há já algum tempo que Emanuela Vieira Lapes já 
dava claros sinais, de que as águas andavam tumultuo-
sas para si. A começar pelas ausências, em duas ocasiões 
consecutivas, no progra ma Espaço Pública da Televisão 
Públi ca de Angola, para abordagem tanto para assun-
tos relacionados com a água e, posteriormente, com a 
energia. 

Adicionando a isso, o facto de ser uma das governantes 
mais contesta das do aparelho governativo, em fun ção do 
paupérrimo desempenho do sector que até então dirigia, 
eram in dícios claros de que, mais dias, menos dias, a 
titular da pasta sairia cabisbaixa e pela porta dos fundos. 

O défice energético com que se con fronta o país e, 
sobretudo a capital angolana, a braços com sucessi-
vos, revoltantes e, não raras vezes, inex plicáveis cortes 
no fornecimento de energia, vieram apenas precipitar 
a sua despromoção, pelo medíocre re sultado que o seu 
pelouro apresen tava. As reclamações populares subi ram 
de tom, de um momento para o outro, com laivos de 
manifestação, facto que representava uma séria ameaça 
para quem está à frente da governação angolana, numa 
altura em que o assunto eleições começa a ganhar forma. 

As inquietações da população, obri gada a viver num 
ambiente de com pleto breu, resvalavam a ladeira da 
incompreensão. Os argumentos apre sentados, geral-
mente técnicos, em nada serviam para amainar ânimos 
que, a cada dia que passa, vão exalta dos, porque sem 



Development Workshop — CEDOC 12/2011 — 107  

solução à vista, ape sar das recorrentes promessas de 
melhorias, embora sem uma luz no túnel, que indiciasse 
uma saída airosa para tão periclitante problema. 

Entre o martelo e a bigorna, a decisão fez-se rápida: 
sacrificar a ministra da Energia e Águas, que compli-
cou ainda mais a situação, quando instada pelos deputa-
dos da 5ª Comissão sobre a bar ragem de Kapanda terá 
dado garantias que as restrições de energia acabariam 
em Dezembro, mas que, dias depois, olhando do retro-
visor engrenou uma marcha-ré, admitindo ter havido 
má interpretação do seu pronunciamento por parte da 
comunicação social. 

Observou-se, pois, que também aqui a agora ex-ministra 
da Energia e Águas colocou, também, os pés pelas mãos, 
ao não fornecer uma explicação plausível sobre o que, 
na realidade, acontecia para que Luanda esteja, nos dias 
que correm, transformada numa cidade-fantasmas. É 
que se em época seca, este tipo de problemas não se fa zia 
sentir, poucos, mas muitos poucos mesmos, não conse-
guiram compreen der como é que em tempo chuvoso, tal 
se tenha manifestado. 

E é precisamente neste ponto, que a porca viria a torcer 
o rabo. Sem solução à vista para um problema que 
mexe, so bremaneira, com a vida do país, em se tra-
tando Luanda como o centro político-administrativo de 
Angola, que mes mo parecendo insignificante é capaz de 
provocar profundas enxaquecas, a porta da rua tornou-
-se a serventia do Ministério da Energia e Águas. 

Nesta quinta-feira, o Presidente da República não teve 
meias medidas: no uso da faculdade que lhe confere a 
Constituição e por conveniência de serviço, exonerou 
Emanuela Vieira Lopes do cargo de ministra daquele 
pelouro, nomeando para o seu lugar João Baptista 
Borges, um quadro do sector, que há algum tempo vem 
dan do mostras de alguma competência, a julgar pelos 
argumentos técnicos que tem vindo a apresentar, o que 
demons tra ser conhecedor quanto basta dos quatro 
cantos da casa. 

‘Manela’ vê, desta forma, apagar-se a luz do seu consu-
lado de um ano e dez meses, depois de ter sido nomeada 
no cargo em Fevereiro do ano passado. Pode dizer-se 
que deixa para o seu su cessor um sector praticamente 
‘arma dilhado’, já que João Borges terá que se munir não 
apenas de boa retórica (q.b), mas, acima de tudo, de 
arte má gica para, inicialmente, ultrapassar a actual fase 
por que passa o forneci mento de energia eléctrica em 
Luanda e, depois então, maís desafogado, ar regaçar as 
mangas para encarar os vá rios dossiês, deixados penden-
tes pela sua antecessora. 

O agora ministro sabe, de antemão, quantos paus serão 
necessário para construção da sua canoa, com a qual 
navegará por caudalosas á as de um sector que é enca-
rado como bastan te importante, mas que é tanlbém de 
olhares atentos de uma população - qual deles o mais 
critico - que exige oferta melhor. 

8.3  ELISAL tem menos de um mês 
para pagar a dívida às operadoras 
de lixo
Novo Jornal 
02 de Dezembro de 2011

Tratou-se da primeira reunião a que Bento Bento pre-
sidiu na con dição de novo inquilino do Palácio da 
Mutamba. O amontoado de lixo que se observa em 
vários pontos da cidade capital obrigou o governa dor a 
juntar à mesma mesa a Elisal, as operadoras e os admi-
nistradores municipais. 

O governador começou a reunião perguntando às com-
panhias se a Elisal estava em divida para com elas. Ao 
que estas responderam que sim. Cerca de sete milhões de 
dóla res, a cada, resultado de seis meses sem pagamento, 
foi a resposta dada pelas empresas. A reunião prosse guiu 
à porta fechada no salão nobre do governo com entrada 
interdita aos jornalistas. 

No final do encontro, algumas ope radoras 
consideraram”frutífera”a reunião, ao mesmo tempo que 
elo giaram a atitude de Bento Bento.”O encontro com o 
senhor governador foi proveitoso, porque ele garantiu-
-nos que a divida será paga até ao final do ano”, disse 
aos jornalistas a PCA da Kiaxe Waste, Cesaltina Pedro, 
salientando que, apesar da divida que o Estado tem com 
a sua empresa, a mesma funciona em ple no. 

Por sua vez, Wladrniro Fortunato, da companhia SGO, 
indicou que há muito que as operadoras aguarda vam 
por um encontro do género com uma entidade máxima 
de Lu anda, uma vez que a divida da Elisal”tem criado 
muitos transtornos à sua empresa”. 

“Estávamos à espera de uma reunião desta natureza. 
Fomos muito bem ouvidos. As nossas inquietações 
fo ram passadas. E vamos aguardar até antes das festas, 
como bem falou o senhor governador. Estamos a falar 
numa divida de sete milhões de dó lares a cada opera-
dora”, esclareceu o responsável. 

O município do Cazenga produz cer ca de um terço 
do lixo de Luanda, daí que o seu administrador, Tany 
Narciso, tenha dito ter sido”muito lesado”com a divida 
da Elisal. 
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“O Cazenga está muito afectado, porque produz 525 
toneladas de lixo diário, praticamente um terço do lixo 
que se produz em Luanda. Embora tenhamos irúciado 
um pro cesso novo de recolha de lixo, des de segunda-
-feira, com operadoras novas, não queremos voltar a 
viver esta situação”, salientou Tany Nar ciso, para quem 
é urgente o paga mento da divida para se apurar as res-
ponsabilidades das empresas de recolha. 

Por seu turno, Adão Malungo, administrador da Samba, 
explicou que o pagamento às operadoras que recolhem 
o lixo na sua área de juris dição é da inteira responsabi-
lidade da Elisal. Por isso, diz desconhecer as modalida-
des. de pagamento e o motivo das dividas.”As empresas 
operadoras de nível 1 e 2 dependem directamente da 
Elisal e todos estes argumentos da dívida é com a Elisal. 
E as empresas de nível 3 e 4 são con troladas por nós, 
mas não sabemos como elas são pagas. O estatuto das 
administrações municipais tem o seu limite”, finalizou 
o administrador. 

Por fim, o PCA da Elisal, Antas Mi guel, que a todo custo 
procurou fu gir dos jornalistas, disse à impren sa, fora do 
palácio provincial”que o orçamento aprovado para o ano 
de 2011 estimava-se em 10 milhões de dólares mês. 

Questionado sobre o porquê da di vida às operadoras, o 
PCA respon deu que os custos para a limpeza da cidade 
vão além dos 10 milhões de dólares mês. 

“É evidente que os custos não são apenas de 10 milhões. 
Uma cidade com sete milhões de habitantes não gasta 
só 10 milhões de dólares. Há- aqui uma necessidade 
de ajus tamento orçamental que se precisa fazer”, frisou 
0_ PC A, explicando que a sua empresa controla o 
mo vimento de cerca de 26 empresas, sendo 17 conside-
radas como prin cipais. 

8.4  Números desencontrados 
 no lixo do GPL

Jornal O PAÍS 
02 de Dezembro de 2011

O novo governador de Luanda, Bento Bento, que até 
ontem visitaria as instalações da Em presa de Saneamento 
e Limpeza de Luanda (EUSAL) defen dia que o valor da 
dívida para com as firmas que limpam a cidade capital 
fosse revelado antes do fecho desta edição, para que o 
seu pelouro efec tuasse o respectivo pagamento ainda 
este ano. 

A preocupação do governante foi manifestada no encon-
tro que teve na segunda - feira com alguns responsá-
veis da Elisal, com destaque para o engenheiro Antas 

Miguel, di rector geral, e os representantes das mais de 
vinte empresas a quem o Governo Provincial de Luanda 
deve a cada uma mais de seis meses de pagamento pelos 
serviços prestados na capital. 

No referido encontro, segundo apurou O PAÍS, o direc-
tor-geral da ELISAL, Antas Miguel, nivelou a dívida 
existente com as operadoras de limpeza em perto de 72 
milhões e 500 mil dólares norte-americanos. 

O calote estaria relacionado ao meio ano em que aquela 
instituição afecta ao Governo Provincial de Lu anda não 
efectuou nenhum paga mento às 17 principais organis-
mos que realizam diariamente cuidam do saneamento 
da capital, assim como a um número semelhante de 
pequenas firmas que actuam na periferia desta cidade. 
Apesar do valor anunciado no dia da reunião, cerca 
de 72 milhões e 500 mil dólares, o novo governador 
provincial de Luanda exigiu aos seus coadjutores, com 
destaque para o vice-governador Manuel Catraio, que 
até anteontem apresentassem um valor consensual que 
reflectisse na realidade a dívida existente. 

Na edição deste jornal publicada no dia 18 de Novembro, 
empresários ligados ao negócio do lixo acredi tavam que 
o débito poderia estar avaliado em 90 milhões de dólares 
norte-americanos, a julgar pelo calote que existe entre 
o Governo Provincial de Luanda e as empresas que 
actuam no referido ramo na cidade capital. 

No encontro realizado pelo novo governador, Bento 
Bento, ficou -se a saber que a instituição que ele her dou 
deve entre sete e oito milhões de dólares as grandes 
empresas de limpeza da capital. Actualmente, segundo 
informações avançadas na mesma reunião, actuam 
17 grandes instituições.”É difícil confirmar mos que a 
dívida está apenas nos 72 milhões e 500 mil dólares que 
eles disseram. Temos que fazer muitas matemáticas para 
chegarmos a um número realista, porque se tivermos em 
conta que eles devem a cada grande empresa entre seis, 
sete e oito milhões de dólares, então poderemos concluir 
que o valor é muito mais elevado do que imagi namos”, 
comentou um empresário do sector. 

Uma fonte da ELISAL, entidade que supervisiona as res-
tantes empresas, assegurou que os valores pagos a cada 
uma não são seme lhantes. O pagamento, segundo ela, é 
feito de acordo com a capacidade operacional das firmas 
em causa e a extensão da área de actuação. 

O representante da empresa 
SGO, que também actua sector dos transportes públicos, 
confirmou que a dívida para com sua institui ção estava 
cifrada nos valores acima mencionado. Os mesmos 
valores foram comprovados por outros empresários que 
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compareceram no encontro em nome de outras das 17 
grandes empresas que actuam no negócio do lixo. 

Nenhuma destas grandes institui ções recebeu qualquer 
pagamento nos últimos seis meses. A mesma situação 
ocorreu com as pequenas empresas, cujo número se 
aproxima dos 20, segundo apurou-se no local. 

Em declarações à imprensa, o director da ELISAL, Antas 
Miguel reconheceu a existência de uma dí vida, mas não 
avançou o montante, escudando-se no facto de que um 
dado exacto só seria possível depois de um apurado exer-
cício contabilístico, que em princípio deveria culminar 
nesta quarta - feira, como próprio prometeu à Rádio 
Luanda. 

Mas, posteriormente, Antas Miguel foi informado 
que essa informação seria comunicada aos luandenses 
pelo vice-governador para a esfera económica, Miguel 
Catraio. Antes mesmo do anúncio do valor exacto da 
dívida, Bento Bento avançara que os pagamentos seriam 
honrados ainda no decorrer do presente ano, numa fase 
em que o Governo Provincial de Luanda acaba de entrar 
para o sétimo mês sem honrar os seus compromissos. 

A situação é lastimosa para to dos os empresários, porque 
as nos sas empresas encontram-se há mais de seis meses 
sem receber nenhum tostão das autoridades. Mesmo 
assim continuamos a desenvolver o nosso trabalho, mas 
nem todos possuem fundos nesta altura para poderem 
homar com os salários dos seus trabalhadores”, explicou 
outro empresário, alertando que os seus”funcionários 
encontram -se há seis meses sem ordenados e ainda por 
cima temos de ver a questão do décimo terceiro mês que 
já tinha de ser pago”. 

Além da falta de dinheiro para os salários, as empresas 
garantem ain da que no presente ano não pude ram efec-
tuar quaisquer investimen tos. A isso acresce-se os cons-
tantes gastos que as operadoras têm de efectuar durante 
a transportação dos resíduos sólidos para o aterro dos 
Mulenvos por inoperância do posto de transferência do 
Camama, inaugurado há pouco tempo. 

Os gastos correntes apresenta dos pelas empresas esta 
semana consubstanciam -se na reparação das viaturas, 
compras de pneus e combustível. Os dois primeiros estão 
associados ao mau estado que apresentam algumas vias 
onde os carros de lixo têm que percorrer diariamente 
para recolher os resídu os sólidos. 

8.5  ELISAL recebeu total das dotações
Jornal O PAÍS
02 de Dezembro de 2011

Uma das informações avançadas durante o encontro 
desta segun da-feira foi de que a Empresa de Limpeza 
e Saneamento Urbano de Luanda (ELISAL) recebeu a 
sua dotação orçamental anual avaliada em 120 milhões 
de dólares. 

O referido montante com preende as 12 parcelas mensais, 
repartidas em montantes de 10 Milhões de dólares cada, 
a que esta firma pertencente ao Governo Provincial de 
Luanda tem direito para exercer as suas actividades na 
capital do país. 

Alguns dos presentes ainda advogaram a ideia de que 
os responsáveis da ELISAL deviam utilizar o montante 
em causa para amortizar as dívidas para com algumas 
operadoras, que há 1 mais de seis meses não recebe ram 
nada do Estado. 

Um empresário sugeriu mes mo que”não seria nada 
mal se, em vez dos um milhão de dólares que algumas 
empresas recebem mensalmente, a ELISAL pagasse 
metade deste valor para diminuir a carência das nossas 
institui ções”. 

Recentemente, o porta-voz da ELISAL, Nicolau 
Frederico, garantiu a este jornal que a sua instituição 
apresentava um défice de 15 milhões de dólares, uma vez 
que o Orçamento Geral do Esta do aprovado em 2009 
contemplava somente nove milhões de dólares para a 
limpeza da capital. 

Nicolau Frederico contou ainda que necessitavam men-
salmente de 2S milhões de dólares para as suas activi-
dades e o pagamento cabal das empresas do sector. Por 
causa do referido défice orçamental a ELISAL optou por 
juntar dotações de dois meses para honrar compromis-
sos de um mês, uma iniciativa que aconteceu no res-
caldo de uma reunião que tiveram em Janeiro com as 
demais operadoras. 

Apesar dos 120 milhões cabimentado para a ELISAL, o 
en genheiro Antas Miguel anunciou em Junho deste ano 
que precisava de 22S milhões de dólares para manter 
a cidade limpa. Do último montante o Governo de 
Luanda passaria a subtrair 19 milhões para pagar men-
salmente as em presas de limpeza. 
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8.6  Luanda à beira de um ataque de 
nervos
Novo Jornal
02 de Dezembro de 2011

O almodovar não vai ficar nervo so comigo por ter 
adaptado o titu lo de um de seus melhores filmes a esta 
crónica. Impossível não pensar nisso ao olhar para as 
pessoas nas nossas ruas. 

Quem passa a maior parte do tempo nomadizando - ás 
vezes sem rumo certo - no mundo e regressa, tem a van-
tagem de fazer comparações no tempo. É que todos nós 
nascemos nalgum lugar por acaso, mas depois a ligação a 
ele já não é por acaso. A gente anda pelo mundo mas de 
re pente ouve o apelo de dentro e tem de voltar, nem que 
seja por algum tempo. Daí as comparações serem cons-
tantes e inevitáveis, sobretudo quando provocam dor. 

Luanda dói muito. Sem necessidade de comparações, 
mas é pior quando se compara. Passados os momentos 
de matar saudades da fanu1ia e dos amigos, parece que o 
ar está rarefeito e os olhares perdidos.”Como queres que 
esteja ok se vou para casa e sei que não tenho nem água 
nem luz e alem disso ainda tenho quase duas horas de 
trânsito para enfrentar”, dizem-me: 
Nestes dois pormenores - água e luz está uma das causas 
dos nervos em alvoroço. O trânsito acrescenta para 
todos, quer tenham carro ou não. Até para quem vai a 
pé. Estes têm um motivo adicional para es tar nos limites. 
Buscando os ren dimentos no informal (ou paralelo ou 
preçário, hoje nem ligo para as diferenças), passam os 
dias numa vida oscilatória. 

Um aspecto crucial do trânsito lu andense é causar dose 
dupla de ir ritação nos ocupantes dos veículos, perdas 
monumentais de produtivi dade e alta ansiedade nos 
vende dores que sobrevivem nos cruza mentos. Estudar 
detalhadamente o trânsito é estudar o comportamen to 
dos luandenses. 

Perante a água e a luz, temos duas camadas de habitan-
tes. Os que têm alternativas e a maioria que não tem. 
No primeiro caso os gastos são altos e a manutenção 
problemática. Só no meu circulo de relações, há fanu1ias 
com os geradores parados. 
I Mas chama a atenção o custo que o referido aparelho 
implica para a reserva de divisas do país. 

Milhões em geradores 
Considerando uma média unitá ria de sete mil dólares, 
por cada bloco de cinquenta mil geradores, são 350 
milhões. Depois meta-se o custo do combustível. Na 
soma de alguns anos teríamos um aporte importante 
para reforçar o abaste cimento público. 

Os que não têm meios alternativos sonham em juntar 
dinheiro para comprá-los, alguns têm mesmo esse 
objectivo como prioritário... Perante isso não é preciso 
ser de sequilibrado emocional para ficar com os nervos à 
flor da pele. Porque a pele - de qualquer cor - tem flor. 
Então, as irritações afloram a nível individual multipli-
cado pelos qua tro milhões de habitantes. Tran seuntes 
contra policias e vice-versa; entre vendedores e clientes 
na hora de fixar ou constatar preços; en tre funcionários 
e outros cidadãos perante o peso de certas exigên cias 
relativas a requerimentos; dos alunos em relação aos 
professores; dos doentes em relação ao pessoal médico; 
dentro das fanu1ias a pro pósito das tarefas de cada um 
para minorar os efeitos das carências. 

O choque verbal individual funcio na como válvula de 
escape. Só 9ue são inúmeras e fazem ruído. Há escapes 
mais silenciosos. Um vendedor de canetas quis me 
vender as ditas cujas ao”preço do champa nhe, talvez por 
ver minha pele clara (se bem que bronzeada porque o 
abastecimento de sol continua inalterar). Quando viu 
que, apesar da cor clara, o potencial comprador era indí-
gena também, disse-me com muita dignidade:”tá bem 
pague lá o que quiser… diz mais caro porque ontem a 
minha mulher avisou que tá grávida”. 

Baixar a tensão 
Viajar é outro foco de tensões. O ae roporto de Luanda 
melhorou muito em aspecto técnico, mas os viajantes 
continuam alvo de assédio a todos os níveis. Exemplo 
recente vivido: ao apresentar à entrada a prova de que 
ia viajar pediram-me dinheiro, no balcão da companhia 
aérea (TAP no caso) o funcionário do check impediu-
-me cem dólares para”per doar”quatro quilos de excesso 
de bagagem, perdão”que não pedi e insisti em pagar 
contra recibo, irri tando o dito funcionário. 

Muitos passageiros cedem com receio de retaliações 
sobre a baga gem. Já vários me disseram isso. Até estra-
nhei ter sido tão bem tra tado pela funcionária do SME, 
pois na vez anterior isso não aconte ceu. Devo dizer que 
não era a mes ma funcionária. A desta vez era bonita e 
elegante, ao contrário da anterior, fazendo-me pensar 
em hipotética relação da beleza com educação ou com 
ausência de abu so de poder. 

Não levem a mal estas considera ções. Dêem-me desconto 
se estou a baixar o nível e a disparatar, se calhar também 
estou à beira de crise nervosa. É isso que acontece em 
tais circunstâncias: as pessoas entram na”baixaria”. 

Vou ver se me acalmo e falo sério. Por exemplo, em todo 
este contex to há uma inteiração de responsabi lidades 
entre Estado e Sociedade, por dois motivos principais: 
o Esta do em Angola tem uma composição aprovada 
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por cerca de 80% dos cida dãos há pouco mais de três 
anos; as iniciativas da sociedade - incluindo as empresas 
- estão a quilómetros de profundidade comparadas com 
as de outros paí ses até da sub-região. 

Isto não muda nada ao ataque nervoso. Muitos integran-
tes das instituições e seus eleitores tam bém não conse-
guem estar satisfei tos (como diz a clássica dos Rolling 
Stones). Alem deles há os que pro testam. Sozinhos ou 
em conver sas de amigos ou em rumores sem origem 
definida ou até, por vezes, apelando a manifestações. 

É bom que existam e a própria maioria eleitoral devia 
facilitar- lhes a vida, banalizando o direito à manifesta-
ção, criando até espa ços físicos para tal. Algumas seriam 
políticas, mas de certeza surgiriam manifestações artís-
ticas, busca de solidariedade cívica ou atos por melhorias 
localizadas. Animava a cidade, libertava criatividade e 
acalmava os nervos… que estão à flor da pele. Sobretudo 
se ao mesmo tempo aparecesse mais água e luz. 

8.7  PR `desligà ministra 
 da energia e águas

Jornal O PAÍS
02 de Dezembro de 2011

O presidente da Repú blica, José Eduardo dos Santos, 
exonerou esta quinta-feira a ministra da Energia e 
Águas, Emmanuel Vieira Lopes, confirmando desse 
modo as suspeitas que há muito se levantavam em tomo 
do seu futuro à frente do pelouro. Em substituição, o 
Chefe do Executivo promoveu o até agora secretário do 
estado para a Energia, João Baptista Borges. 

A situação de restrição de forneci mento de energia 
eléctrica a cidade de Luanda terá acelerado a queda da 
Emmanuel Vieira Lopes. A ex - ministra já não abor-
dava publicamente assuntos do seu ministério, em detri-
mento de João Baptista Borges. 

O sinal mais evidente dessa situação aconteceu quando 
o Ministério da Energia e Águas foi convidado a falar 
no programa ‘Espaço Público’ da Televisão Pública de 
Angola. João Baptista Borges foi quem apareceu em 
detrimento da ministra Emmanuela Vieira Lapes. 

O gerador tomou-se, em Luanda, na principal fonte de 
energia eléctri ca já que a energia da rede pública é forne-
cida alternadamente. Há dias foi atribuída ao Ministério 
da Energia e Águas a informação segundo a qual as res-
trições teriam o seu fim em Dezembro, mas o mesmo 
ministério reagiu desmentindo a notícia, sem contudo 
avançar o horizonte temporal para a regularização da 
situação. 

8.8  Sistema de tratamento em fase de 
apreciação 
Jornal de Angola
02 de Dezembro de 2011

A cidade de Ondjiva, capital da província do Cunene, 
pode ganhar, nos próximos dois anos, um siste ma de 
tratamento de águas resi duais, para melhorar o sanea-
mento da urbe e garantir a qualidade de vida dos seus 
habitantes. 

O projecto, orçado em cerca de 11,4 milhões de dólares, 
foi apre sentado quarta-feira aos membros do governo 
e aos empreiteiros da província pela empresa consul-
tora SETEC, de nacionalidade austríaca e baseada na 
Namíbia. 

A empreitada vai compreender a construção de uma rede 
de tuba gem no casco urbano da cidade e vários pontos 
de bombeamento que vão lançar a água ao centro de 
tratamento do líquido. 

Evangelista Kamaty, da direcção provincial da Energia 
e Águas, con sidera uma mais valia o projecto, já que a 
cidade se situa numa zona plana que não permite a dre-
nagem  natural das águas produzidas pe los moradores. 

O projecto, disse, vai merecer, nos próximos dias: a apre-
ciação e aprovação do governo da provín cia, e uma vez 
concretizado, vai beneficiar a população da cidade, no 
que diz respeito à higiene e di minuição das doenças de 
origem hídrica. 

As águas, depois de tratadas, po dem ser aproveitadas 
para a irriga ção, por conterem alto teor de mi nerais que 
contribuem para o bom desenvolvimento das plantas. 

8.9  EPAL aposta em novas tecnologias 
para melhorar resultados 
financeiros
Jornal Expansão
02 de Dezembro de 2011

Tal como acontece com grande parte das empresas públi-
cas prestadoras de serviços, a EPAL continua a registar 
re sultados financeiros negati vos, e a actual administra-
ção está apostada em alterar o re ferido quadro nos próxi-
mos dois anos, segundo o PCA Leonídio Ceita. 

“Queremos transformar a EPAL numa empresa rentável 
dentro de dois anos. As empre sas de água noutros países 
são grandes contribuintes do orça mento geral, e este é o 
nosso pro pósito, temos a certeza de que dentro de dois 
anos vamos fazer esta reviravolta”, estimou. 
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Entre as acções em desenvol vimento com o objectivo de 
al cançar tal desiderato, o gestor destacou a mudança de 
sistema de gestão e facturação. 

“Neste momento, a EPAL está a migrar do antigo para 
um novo software, e durante este proces so encontrámos 
uma série de anomalias”, adiantou, reforçan do a inten-
ção de transformar a EP AL numa empresa com resul-
tados financeiros positivos. 

Por sua vez, o director de in formática e telecomunica-
ções da empresa, Serafim Xabanda, garante que”este 
sistema vai permitir que a facturação seja mais eficiente”, 
assim como possibilitará criar melhorias”em termos de 
organização dos pro cessos e maior controlo na ges tão 
dos processos internos”. 

Estimando que o novo sistema entrará em funciona-
mento ain da antes do término do ano, Xabanda subli-
nhou tratar-se de”uma tecnologia de origem ale mã, 
robusta e que possui requi sitos que permitem garantir a 
integridade e segurança dos da dos dos clientes”. Por seu 
turno, no que diz respeito aos resulta dos financeiros, o 
PCA da empresa estimou em cerca de 50% os consumi-
dores que não pagam o respectivo consumo e, sequen-
cialmente, dos cerca de 380 mi lhões Kz (4 milhões 
USD) mês perspectivados, a empresa arre cada apenas 
cerca de 200 mi lhões Kz (2,2 milhões USD). 

“As perdas financeiras são muito grandes, pelo que 
apela mos às pessoas para mudarem de postura e pas-
sarem a pagar o consumo da água”, disse, para depois 
manifestar-se preocupa do com os trabalhadores que 
colaboram com b garimpo de água. 

No entanto, alguns especialis tas do sector apontam 
a cobran ça por estimativa e as limitações técnicas da 
empresa para pena lizar os devedores como algu mas das 
principais razões do in cumprimento dos consumido res 
com o pagamento. 

Porém, um outro projecto realçado pelo gestor tem que 
ver com novas ligações domiciliá rias, adiantando que o 
Executivo”autorizou a EPAL à assinatura de dois con-
tratos que permitirão a ligação de 700 mil clientes e, se 
tudo correr como está pre visto nos próximos dois anos, 
a EPAL terá um milhão de clien tes”. 

Outros projectos que visam a melhoria no abastecimento 
de água à capital do País têm que ver, segundo Ceita, 
com a construção de novos centros de dis tribuição e de 
duas estações de tratamento de água, sendo que cada 
terá uma capacidade de 6 metros cúbicos por segundo. 
Neste momento, Luanda está a ser abastecida por 5,5 
metros cú bicos por segundo. 

Actualmente, Luanda conta com quatro estações de 
produ ção e tratamento de água, mas apenas duas são 
consideradas grandes: Kifangondo e Luanda Sudeste, que 
produzem, respec tivamente, 320 e 289 metros cú bicos. 

8.10   Água para todos 
 e energia a meio gás

Semanario angolense
03 de Dezembro de 2011

O governo da província da Lunda-Norte está a imple-
mentar, desde 2009, um programa de melhor ia dos ser-
viços básicos e alargá-los aos nove municípios. Na cidade 
do Dundo, foi reforma do o sistema de abastecimento 
de água, faltando apenas substituir a rede de distribui-
ção. Segundo Jonasse David, chefe do depar tamento 
das águas da Direcção Provincial de Energia e Águas, 
o objectivo é substituir por comple to o sistema antigo, 
que tem mais de 50 anos de existência, nomea damente a 
captação, distribuição e toda sua rede. 

Para atender à capital da pro víncia diamantífera, 
existem cen tros de captação no Mussongo, com capaci-
dade de bombear 300 metros cúbicos de água por hora, 
e em Cazunda, com 120, perfa zendo assim 420 metros 
cúbicos disponíveis por dia. 

A unidade do Mussongo está situada numa das três nas-
centes do rio com o mesmo nome e foi reinaugurada 
em 4 de Abril deste ano. A duas electrobombas que já 
ali existiam foram adicionadas outras três, que funcio-
nam alter nadamente. A operacionalidade desse centro 
de captação é garan tida pelos 275 kilowatts, gerados por 
fontes alternativas. Também foi reabilitado o centro de 
distri buição da cidade, tudo com fun dos da linha de 
crédito chinesa. 

Essas reformas permitiram co brir toda cidade do 
Dundo.”Nes te momento, os citadinos não têm razões de 
queixa quanto ao abastecimento de água. Podemos dizer 
que, 80 por cento da popu lação consome água potável», 
de fendeu Jonasse David. 

Nos bairros que foram sur gindo na periferia ao longo 
dos últimos anos, o governo implan tou chafarizes. Foi 
igualmente construído um tanque, de 15 metros de 
altura, que armazena 50 metros cúbicos de água e tem 
como missão levar o precioso lí quido aos fontanários 
para aten der à nova cidade, que está a ser erguida nas 
imediações do bairro Samacaca. 

Vai, ainda, destinar-se a futu ras casas, que vão ser ergui-
das na mesma circunscrição, no âm bito do programa de 
auto cons trução dirigida, em marcha na província. 
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A única preocupação, no que ao abastecimento de água 
diz respeito, é a degradada rede de distribuição.”A rede 
do sistema antigo é constituída por tuba gens metálicas, 
que, pela anti guidade, não tem capacidade de aguentar 
a pressão da água. Tal facto impõe algumas limitações 
ao fornecimento. Nós temos capacidade de abastecer a 
popu lação durante 24 horas por dia, ininterruptamente, 
mas actual mente disponibilizamos apenas 12 horas, o 
que garante, no mí nimo 100 litros de água por cada 
habitante», explicou. 

Os outros municípios da pro víncia também beneficiaram 
de investimentos. No Cuango, construiu-se um centro 
de captação maior do que a que lá existia, havendo pre-
visões de se edificar igualmente outros em Cafunfo e Xá 
Muteba.”Em to das as sedes comunais e muni cipais há 
água potável. A inten ção agora é chegar até às aldeias, 
onde também vive uma boa par te da população da pro-
víncia», disse a concluir Jonasse David. 

Energia às piscas 
Se, por um lado, o sector das Águas tem vindo a melho-
rar, o mesmo não se pode dizer da energia eléctrica, que 
ainda tem um longo trajecto a percorrer, se se quiser 
atingir a excelência. Recentemente, o executivo da quela 
província, ao abrigo tam bém da linha de crédito da 
Chi na, reabilitou as redes de média e baixa tensões. 

Ainda assim, a situação não foi resolvida. São muitos 
os bairros com irregularidades no forneci mento e outros 
até que ainda não beneficiam deste bem. Nos bair ros 
Muaguvo, Caxinde, Estufa, área Comercial e Caibundji, 
os cortes são constantes. 

A iluminação pública também mereceu atenção do 
governo, mas só no centro da cidade e em algumas 
vias estruturantes, no interior dos bairros, ainda é a 
penumbra que domina. E mesmo na cidade, é notória 
a presença de geradores potentes, que alimen tam, quase 
que permanentemen te, os principais estabelecimen tos e 
várias residências. 

Apesar desse quadro, os res ponsáveis da Empresa 
Nacional de Electricidade estão optimis tas. Para eles, a 
situação não é preocupante e os citadinos têm poucas 
razões de queixas. 

«Podemos considerar que é satisfatória a distribuição de 
energia à cidade do Dundo, por que tivemos a reabilita-
ção da rede de média e baixa tensões e os circuitos de ilu-
minação pú blica, o que permitiu recuperar as perdas de 
energia que ante riormente se verificavam», ar gumentou. 
Esse trabalho permitiu fazer novas ligações (cerca de 5 
mil»), explicou Afonso Sangumbe, chefe do departa-
mento de dis tribuição de energia da ENE. O respon-

sável fez saber ainda que a empresa está a proceder à 
expan são da rede aos bairros que foram surgindo e que 
não beneficiaram das ligações iniciais.”Foram também 
montados 33 postos de transformação com maior potên-
cia (630 KVA contra os anterio res 500 KVA), o que falta 
é reabi litar a nossa barragem, que já não tem produzido 
o suficiente para a cidade do Dundo», ajuntou. 

Apesar de ser banhada por inúmeros rios, a província da 
Lunda-Norte não está dotada de barragens, possuindo 
apenas uma. A central hidroeléctrica de Luachimo 
possui uma potência instalada de 8 megawatts, mas só 
disponibiliza metade. Além des sa, a cidade do Dundo 
conta ain da com 1 megawatt, proveniente de uma 
central térmica.

8.11  Cortes de energia derrubam 
Ministra
Jornal ANGOLENSE
03 DE Dezembro de 2011

O”pano caiu”na tarde de quin ta-feira, 01, quando uma 
notícia foi avançada pela única agência pública do país, 
citando um des pacho do Chefe de Estado que dava 
conta da exoneração da Ministra da Energia e Águas, 
Emanuela Bernadeth Afonso Vieira Lopes, assim como 
do Secretário de Estado para às Águas, João Baptista 
Borges, este último, também, nomeado para o cargo 
deixado por Emanuela Vieira Lopes. 

A exoneração da ministra é re sultado das”mais de mil e 
uma”promessas feitas pela mesma, durante o seu con-
sulado, que foi mergulhado por um clima de”acende, 
apaga”. A capital do país é a principal lesada. 

A cidade de Luanda vive diaria mente o problema da 
falha de energia que, além dos transtor nos decorrentes 
dessa falha, começam a surgir indícios de que o barulho 
provocado pelos geradores contribui para o surgi mento 
de problemas de saúde. Recentemente, num rumo pou co 
saudável do pelouro de Emanuela Lopes, os trabalhado-
res decretaram greve reivindicando melhores condições 
salariais e sociais. A greve foi já levantada. A agravar esta 
situação, a maioria dos postos de combustível de Luanda 
deixou de fornecer gasóleo em vasilhame de plásti co a 
quem o procura para alimentar os geradores. São pou cas 
as bombas que permitem esse tipo de abastecimento e, 
no cair do dia têm enormes filas de pessoas à espera de 
gasoli na para os seus geradores. Um dos”truques”que 
começa a ser usado é abastecer a viatura e levando bidões 
no porta-baga gem. 

Numa das entrevistas, a ex-ministra havia prometido 
que os constantes cortes na capital de viam-se a obras de 
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manutenção nas barragens de Kapanda e Cambambe, 
mas para o efeito, os trabalhos estavam num ritmo ace-
lerado e tinha como prazo limite dos apagões o mês de 
Novembro. Mas já na segunda quinzena, o discurso 
mudou apontando o dia oito de Dezem bro como o fim 
dos cortes de energia eléctrica. 

8.12  João Borges no cargo 
em”momento difícil”
Jornal de Angola
03 de Dezembro de 2011

O Presidente da República, Jo sé Eduardo dos Santos, 
deu pos se ontem ao novo ministro da Energia e Águas, 
João Baptista Borges, nomeado quinta-feira”para o cargo 
em substituição de Emanuela Vlelra Lopes, que diri giu 
o pelouro desde 2008. 

“Numa cerimónia decorrida no salão”nobre do Palácio 
da Cidade Alta, com a presença do Vice-Pre sidente da 
República, Fernando da”Piedade Dias dos Santos, minis-
tros e assessores do seu gabinete, o Pre sidente desejou ao 
novo ministro”coragem e êxitos”, considerando que o 
sector atravessa”um mo mento muito difícil”. 

Num breve discurso após dar pos se ao novo membro do 
elenco go vernativo, o Chefe do Executivo realçou que 
o”grau de desempe nho do sector eléctrico dos últi mos 
dois anos não é satisfatório”e disse que neste semestre do 
ano espera por”resultados ainda pio res”que nos primei-
ros seis meses. 

O Presidente referiu-se a vários aspectos de âmbito 
interno do Ministério, realçando a fuga de qua dro!! que 
podiam ser mais-valias para o pelouro. 
“Muitos dos quadros com co nhecimento e experiência 
estão a sair do sector porque não concor dam com as polí-
ticas que estão a ser seguidas e por outras razões”, disse, 
apontando ainda para enor mes quantidades perdidas de 
ener gia produzida e um sistema de dis tribuição e venda 
de energia inefi ciente. O Chefe do Executivo mostrou-se 
confiante e esperançoso no bom desempenho do novo 
titular, a julgar pela”boa preparação técnica e a forma-
ção académica em elec trotecnia”que possui. 

“Estou convencido (... ) que vai ser capaz de motivar os 
trabalhado res do sector eléctrico”, disse o Pre sidente José 
Eduardo dos Santos, que espera que o novo ministro da 
energia e Águas se valha da sua própria experiência por 
ter sido”bom gestor empresarial, com lar ga experiência 
prática no trabalho do sector de muitos anos”. 
O Presidente José Eduardo dos Santos disse esperar que 
João Bap tista Borges seja capaz de”motivar os quadros 
e congregar à volta de si as competências necessárias 

para a garantia da execução dos programas e projec-
tos de curto, médio e longo prazo já aprovados pelo 
Executi vo”. O Conselho de Ministros aprovou no dia 
31 de Agosto de 2011 a Política e a Estratégia para o 
Sector Energético, documento que estabe lece as linhas 
de força para o desen volvimento deste sector, tendo em 
conta a necessidade de se fornecer energia a preços aces-
síveis a toda a população, bem como satisfazer a cres-
cente demanda de energia eléc trica para a promoção do 
desenvol vimento industrial, tecnol6gico, económico e 
social do país. 

8.13  Corte de energia irrita luandenses
Jornal AGORA
03 de Dezembro de 2011

A ex-ministro da Energia e Águas, exonerada esta 
se mana revelou, recente mente, que as restrições no 
abastecimento de energia eléctri ca à cidade de Luanda 
poderia terminar depois de implementa dos os progra-
mas no Soyo, Cambambe, Laúca, Caculo Cabaça e 
Keve Ebo até 2016 que deverão gerar cerca de cinco 
mil Megawatts. 

Filomena Vieira Lopes (E.L.) chegou a referir, na 
Assembleia Nacional, durante os debates na especia-
lidade do Orçamento de Estado para 2012, que se 
o pro grama do Executivo para o sector for integral-
mente cumprido, a energia poderá melhorar signifi-
cativamente em 2013 e a partir de 2017, os principais 
problemas es tarão praticamente resolvidos. 

Grande parte da energia vem do aproveitamento hidro-
eléctrico de Capanda, que neste momento beneficia de 
trabalhos de manu tenção das turbinas. 

De acordo com a ex-governante, a manutenção afi-
gura-se ne cessária pelo tempo de funcionamento das 
máquinas. Existe um cronograma com pa ragem peri-
ódica de 20 dias para manutenção de cada um dos 
gru pos geradores e, além disso, a barragem”enfrenta 
um ano seco”, em que as chuvas não se reflectem ime-
diatamente na albu feira. 

“Pensamos ter a normalização da albufeira por volta do 
dia 10 de Dezembro”, indicou E.L., es clarecendo ainda 
que a barragem tem um nível de reserva de água para 
funcionar durante o período seco. 

Ao utilizar a água, a albufeira vai baixando até um 
ponto crítico que não pode ser ultrapassado. Neste 
momento, a água atingiu o nível laranja, abaixo do qual 
a hi droeléctrica não pode funcionar. 
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Cambambe. Esta barragem também não pode ser alter-
nativa por estar a beneficiar de obras de reabilitação pre-
vistas para serem concluídas em finais de 2012. 

“No caso concreto de Luanda, ainda que melhore a 
produção, o problema persistirá na distribui ção. Além 
disso, os dois barcos geradores flutuantes adquiridos para 
reforçar a iluminação da ca pital foram sabotados antes 
de entrarem em funcionamento”, esclareceu uma fonte 
da Edel, para quem”o cenário é ainda mais ‘bicudo’ do 
que o apresen tado”. 
A mesma fonte, lembrou ainda que os geradores custa-
ram mi lhões de dólares, e terão sido da nificados com a 
conivência de Ichico espertos’ ávidos de proteger os seus 
interesses empresa riais.”Estas toupeiras têm em presas de 
comercialização de geradores e de equipamentos eléctri-
cos. Por isso vêem o abas tecimento regular de energia 
das barragens prejudicial aos seus negócios”. 

Como se pode depreender a melhoria da energia eléctrica 
à ci dade capital ainda não se vislum bra num horizonte 
próximo devido às irregularidades pluviométricas.”Não 
ocorrendo chuvas regulares é claro que as albufei ras não 
encherão tão cedo e os problemas do fornecimento dia 
sim, dia não, persistirão”. Referindo que o Executivo 
está a trabalhar para o reforço da ca pacidade de abas-
tecimento de Luanda e de outras localidades do país, 
E.L. admitiu que algu mas cidades beneficiarão de um 
aumento de potência eléctrica a curto prazo. Nesta 
ordem de ideias, Luanda passará a contar com mais 
230 megawatts, Benguela e Namibe 20, Lubango 80, 
Huambo 15, Menongue, Ondjiva, Lunda-Norte 10 cada 
e Lunda-Sul 7,5. A cidade do Cuito, com uma nova 
central, terá também mais 10 megawatts, o mesmo que 
Luena. No Zaire está em curso a cons trução de uma 
central térmica de 400 megawatts para abastecer Soyo e 
Mbanza Congo. 

Na mesma ocasião, o ministro da Economia, Abraão 
Gourgel, anunciou que o Executivo está a trabalhar para 
a redução susten tada dos subsídios, com base em pro-
gramas de reestruturação das empresas públicas, como 
a Empresa Nacional de Electricida de (Ene), Empresa 
Pública de Águas de Luanda (Epal) e de Dis tribuição de 
Electricidade de Luanda (Edel). 

Os programas de reestrutura ção envolvem custos orça-
mentais necessários para assegurar e só depois imple-
mentar os progra mas. Por esta razão, as transferên cias 
dos subsídios manter-se-ão, sendo reduzidas à medida 
da ca pacidade que as pessoas tiverem de pagar um preço 
mais alto pe los serviços, tornando as empre sas mais 
rentáveis. Por sua vez, o ministro das Fi nanças, Carlos 
Lopes, garantiu que a concretização da política fiscal e 
monetária poderá reduzir as taxas de juro e de inflação. 

A redução dessas duas variáveis de verá conferir maior 
qualidade de vida aos cidadãos. 

8.14  Lixo vai”engolir o bairro das 
pedrinhas
Jornal ANGOLENSE
03 de Dezembro de 2011

Lixo, águas paradas e muita de sordem tomou conta do 
local. Não se faz limpeza. Os morado res da zona dizem 
que a administração nada faz para dar solução ao pro-
blema, que afec ta não só os moradores da zona, mas os 
compradores e todos que por aí passam devido a polui-
ção produzida pelos vendedores. 

As vendedoras ambulantes tam bém chamadas por 
zungueiras, dizem estar a vender fora do mercado dos 
Congoleses porque no interior não há espaço para todos, 
desde o dia em que o mercado foi reabilita do encurta-
ram as bancadas, para além de que, como defend em, 
vender na rua a mercadoria tem melhor rendimento.”O 
pro blema consiste nos agentes da polícia que nos correm 
todos os dias, por não ser local ideal para trocas comer-
ciais”, realçaram, acrescentado em seguida, que come-
çaram a vender nos Con goleses desde que o Roque foi 
transferido para o Panguila. Grande parte das vendedo-
ras diz viver distante e o Panguila longe. 

Se por um lado os moradores queixam-se de que o 
mercado se espalhou por tudo quanto é canto, por outro 
os moradores falam das constantes corridas protagoniza-
das pela polícia. Os vendedores que se mostram agasta-
dos com a actuação dos agentes, defendem a necessi dade 
da criação de um sindicato para os defender.”As vezes os 
polícias e fiscais ficam a civil, levam o nosso negócio e 
não temos o que fazer”, lamentaram. Durante a nossa 
reportagem presenciamos isso mesmo, ven dedoras 
a correrem de um lado para o outro na sequência das 
chamadas”corridas da polícia”. Para além das zunguei-
ras, a po lícia também implica com os taxistas que ficam 
sem alternati vas por onde parar. Ngunza Maquiesse, um 
dos ta xistas reclamou que não tem si do fácil circular no 
perímetro do mercado devido as águas para das e lixo. 
“O nosso problema não é ape nas o lixo, mas também as 
pes soas que vendem em todos os sítios”, disse. 
Durante o nosso trabalho cons tatamos que o mercado 
estava sujo no seu interior, uma vez que às segundas-
-feiras não abre as portas ao público, ou se ja, são dias 
para a limpeza.
Em relação ainda a limpeza, os vendedores reclamam 
do débil serviço prestado na medida em que as latrinas 
estão em más condições de conservação.”Pa gamos uma 
taxa diária e até agora nada se resolve”, recla mou um 
dos vendedores. Tentamos contactar o adminis trador do 
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mercado para saber de quem é a responsabilidade dos 
vendedores que se encon tram instalados na parte exte-
rior do mercado, mas não tivemos êxitos, uma vez que 
o mesmo se encontrava fora de Luanda em missão de 
serviço. 

8.15  Ex-deputados garimpam água
Jornal ANGOLENSE
03 de Dezembro de 2011

“A água é a fonte da vida”. Surpreende-me Doroteia 
Neto, uma menina de 5 anos, que reside no bairro Maria 
Eugénia Neto, ex-município de Kilamba Kiaxi, quando 
interrogado sobre a importância deste líquido. 

A pequena acompanhada pela irmã Domingas Neto, 
18 anos, procuravam certificar se havia água num fon-
tanário local que há quatro meses não jorra o líquido. 
Domingos, que estuda no colégio”Bom Deus,”reforçou 
a afirmação da Doroteia.”Não importa quem somos, o 
que fazemos, onde vive mos, nós dependemos da água 
para viver”, atira. 

Neste pequeno diálogo, Domin gas Neto descobriu que 
estava a ser interrogado por um jornalista.”Neste bairro 
temos um problema grave”, queixa-se, denunciando o 
garimpo de água no Complexo Vila Estoril, onde vivem 
ex-deputados à Assembleia Nacional.”Antigos deputados 
à Assembleia Nacional que moram neste con domínio 
estão a nos prejudicar, devido ao garimpo de água que 
praticam”, acusou. 

Neste bairro a água chegou por iniciativa dos próprios 
moradores que adquiriram o material de canalização e, 
sobretudo, sem contar com ajuda da EPAL.”No condó-
mino existe um reservatório de grande calibre. Sem que 
este enche, nós não temos água”, reivindicou Armindo 
Joaquim Titi, um dos moradores do bairro. 
“É uma vergonha, a gente ficar sem água por tanto 
tempo. A EPAL deveria tomar medidas con tra estes ex-
-deputados”, disse Ndoloxi Nquembi, também mo rador 
do bairro. 

Ndoloxi Nquembi vive com o mari do e sete filhos e alega 
que é impossível ficar sem água.”Nós sofremos com esse 
problema todos os dias. Reclamar já não adianta mais, 
as contas são envi adas todos os meses para paga mento, 
isso eles não esquecem de mandar”, disse um morador 
que se identificou apenas por Manuel. Para os mora-
dores, a operação levada a cabo pela EPAL e que des-
truiu tanques ile gais em todos os bairros em Luanda, 
poupou”este gigante”que regularmente penaliza os 
moradores desta zona.”Já denun ciamos este assunto a 
EPAL, mas até aqui não há solução”, acres centou um 

membro da comissão de moradores, Luti Sebastião. 
Segundo o mesmo, os ex-deputados desviam a água da 
conduta para os seus reservatórios dei xando os morado-
res sem água potável.”Eles têm uma pensão de reforma 
vitalícia, qual é a razão para castigar à população?”, 
questionou-se Ntangu Maluezo, um dos moradores. 

Se pouca gente tem acesso a água canalizada, mais de 
10 mil moradores dependem da água de tranques, para 
atender as neces sidades básicas, como por exem plo, 
cozinhar e tomar banho. 

O problema de garimpo leva a população a procurar 
alternativas que têm vindo a criar sérios pro blemas de 
saúde aos habitantes.”Com o desvio da água por parte 
dos ex-deputados, agora estamos tramados”, reclama o 
ancião Teca Kiabwa. 

Um ex-deputado que solicitou o anonimato, reconheceu 
haver negócio de água no condómino, mas negou que o 
reservatório esteja a prejudicar os moradores.”Ninguém 
está a prejudicar os moradores, pelo contrário, a água 
na conduta principal não tem pressão”, justificou, 
acrescentan do que, os valores da venda de água são 
depositados num fundo que serve para manutenção do 
próprio condómino.

Segundo este ex-deputado, ape sar de não estarem no 
activo, ainda são defensores absolutos do povo.”A EPAL 
tem conheci mento da situação. Ninguém está agir a 
margem da lei”, defendeu. Segundo ele, para evitar o 
proble ma a EPAL deve reforçar a sua capacidade de dis-
tribuição a nível do bairro.”Os próprios moradores que 
têm água canalizada são os principais negociantes ilegais 
de água. O senhor jornalista entra no bairro e vê dezenas 
de manguei ras a abastecer tanques e caminhões”, 
contra-atacou. Na sua opi nião, a EPAL deve”urgente-
mente”efectuar uma fiscalização no bairro e concluirá 
que os próprios moradores se preju dicam-se entre si.

8.16  Desperdício prejudica 
consumidores
Jornal ANGOLENSE
03 de Dezembro de 2011 

O economista Antínio Danião la menta a”cultura de 
desperdício”.”A cidade capital está cercada por dois rios 
principais. A norte temos o rio Bengo e a sul temos o rio 
Kwanza e com enorme caudal. Para que tanta carência 
de água em Luanda?”, questinou economista. 

Para ele, num dos países mais ricos em água doce, as 
cidades enfrentam crises de abastecimen to, das quais 
não escapam nem mesmo as localizadas a beira dos rios. 



Development Workshop — CEDOC 12/2011 — 117  

“Os munícipes não recebem água de forma regular, 
não podem con fiar na qualidade da água que chega nas 
suas torneiras”, acres centou, salientando que, a inércia 
política dos governos agrava substancialmente a crise da 
água. De acordo com este economista, a escassez da água 
afecta direc tamente a qualidade de vida das pessoas. 
Por sua vez, o sociólogo António Muanda, defende a 
transforma ção da indústria da água num ne gócio justo 
para servir todos. 
“A EPAL deveria explorar solu ções aceitáveis e desen-
volver uma série de opções de regula ção para os pobres 
e para os que não são servidos”, argumentou. De acordo 
com o sociólogo a operadora deveria ir para além da pro-
tecção dos consumidores, mas também encontrar outras 
solu ções”urgentes”aos”não con sumidores”. 

António Muanda não está contra, o sector das águas ser 
assegura da pelo sector público, mas defen de também o 
envolvimento do sector privado. 
“O envolvimento do sector privado melhora a susten-
tabilidade e a própria qualidade dos serviços”, opinou, 
acrescentando que, a EPAL deve estabelecer um quadro 
de uma boa gestão tendo em vista o aumento da capaci-
dade de expansão da rede de modo a tornar os serviços 
mais fiáveis. 

“O investimento deveria ser devi damente planificado e 
alinhado com a estratégia de desenvolvi mento, assegu-
rando assim o prin cípio da sustentabilidade económica 
e financeira da empre sa”, referiu. 

Projectos de melhorias já em curso segundo um rela-
tório da EPAL que o Angolense teve aces so, admite 
haver ainda problemas com o fornecimento de água 
nos bairros sub-urbanos da capital. De acordo com o 
documento, a situação acima referida, poderá ser ultra-
passado com a conclusão dos vários projectos em curso. 
Segundo o documento, há um projecto de construção 
de”gira fas”em vários pontos da capital do país, a fim de 
abastecerem os camiões cisternas e estes por sua vez, 
servirem à população e auto maticamente dar cobro a 
carência de água em algumas localidades. 
“O”garimpo de água”constitui uma das grandes pre-
ocupações da EPAL, pois a actividade causa graves 
prejuízos económicos à empresa, assim como periga a 
saúde pública», explica o docu mento. A água consu-
mida em Luanda apresenta as qualidades exigidas pela 
Organização Mundial da Saúde. 

A água é analisada em laborató rio, antes de ser dis-
tribuída ao público consumidor”, diz o docu mento, 
para quem a produção da água cumpre com todos os 
re quisitos, porque”a água sai bruta do rio e até a saída 
da estação, apresenta-se com boa qualidade, chegando, 
às vezes, sem a devi da qualidade às residências devi do ao 

mau estado das condutas”. A rede apresenta-se cansada 
por causa do tempo, facto que leva, refere o documento;”a 
EPAL a pedir aos populares a colocarem algumas gotas 
de lixívia ou ferver a água antes de a consumir, mor-
mente naquelas zonas que se encontram distantes das 
estações de tratamento de água”. 

Para evitar que as pessoas conti nuem a consumir água 
imprópria e com origem duvidosa, vendida por camiões 
cisternas e tanques, a EPAL fez, durante o ane passa-
do, investimentos naquelas áreas desprovidas de rede de 
canaliza ção ou cujas condições não per mitem a instala-
ção desta rede, tendo construído cerca de duzen tos fon-
tenários. A EPAL está bem em termos de produção de 
água potável, mas”não muito bem em termos de distri-
buição, por falta de uma boa rede, por isso pre tende-se, 
este ano, estender a rede de distribuição de água potável 
em toda a cidade. 

A redução da pressão de água em algumas zonas de 
Luanda, é uma das razões que faz com que alguns popu-
lares optem por um comportamento pouco comum, 
como por exemplo, o garimpo. 

8.17  EDEL e EPAL borrifam-se sobre os 
moradores 
Semanário Factual 
De 03 a 10 de Dezembro de 2011

A carência de energia eléctrica e de água potável tem 
levado os moradores dos Zangas a acreditarem que a 
EPAL e a EDEL se têm borrifa do sobre a questão da 
água potável e da energia eléc trica. 

A EDEL, responsável pelo fornecimento de energia eléc-
trica, tem declinado responsabili dades quando à sua 
actividade, pois centenas de postes de iluminação espa-
lhados pela zona estão pagados há meses, sem interven-
ção visível para a substituição das lâmpadas. 

Quanto à EPAL, tam bém não dá conta da sua activi-
dade, uma vez que a água fornecida mal chega às tor-
neiras das residências dos Zangas, e a pouca que aparece 
vem sem pressão atingindo apenas algumas casas. 

Por esse facto, os mo radores dos Zangas retira ram os 
contadores e cava ram a terra até desco brirem o tubo que 
trans porta a água. Mesmo as sim, a água não vem, pelo 
que a solução é recorrer a residências onde existem, por-
ventura, tanques reser vatórios. 

É uma questão con frangedora, pois, sem água nem 
energia eléctrica, os moradores não podem desenvolver 
as suas tarefas do dia-a-dia. 



Development Workshop — CEDOC 12/2011 — 118  

É caso para a inter venção do Instituto Na cional de 
Defesa do Con sumidor (INADEC, sen do uma violação 
dos direi tos humanos. 

8.18  EPAL aposta em novas tecnologias 
para melhorar resultados 
financeiros
Jornal Expansão
02 de Dezembro de 2011

Tal como acontece com grande parte das empresas públi-
cas prestadoras de serviços, a EPAL continua a registar 
re sultados financeiros negati vos, e a actual administra-
ção está apostada em alterar o re ferido quadro nos próxi-
mos dois anos, segundo o PCA Leonídio Ceita. 
“Queremos transformar a EPAL numa empresa rentável 
dentro de dois anos. As empre sas de água noutros países 
são grandes contribuintes do orça mento geral, e este é o 
nosso pro pósito, temos a certeza de que dentro de dois 
anos vamos fazer esta reviravolta”, estimou. Entre as 
acções em desenvol vimento com o objectivo de al cançar 
tal desiderato, o gestor destacou a mudança de sistema 
de gestão e facturação. 

“Neste momento, a EPAL está a migrar do antigo para 
um novo software, e durante este proces so encontrámos 
uma série de anomalias”, adiantou, reforçan do a inten-
ção de transformar a EP AL numa empresa com resul-
tados financeiros positivos. 

Por sua vez, o director de in formática e telecomunica-
ções da empresa, Serafim Xabanda, garante que”este 
sistema vai permitir que a facturação seja mais eficiente”, 
assim como possibilitará criar melhorias”em termos de 
organização dos pro cessos e maior controlo na ges tão 
dos processos internos”. 

Estimando que o novo sistema entrará em funciona-
mento ain da antes do término do ano, Xabanda subli-
nhou tratar-se de”uma tecnologia de origem ale mã, 
robusta e que possui requi sitos que permitem garantir a 
integridade e segurança dos da dos dos clientes”. Por seu 
turno, no que diz respeito aos resulta dos financeiros, o 
PCA da empresa estimou em cerca de 50% os consumi-
dores que não pagam o respectivo consumo e, sequen-
cialmente, dos cerca de 380 mi lhões Kz (4 milhões 
USD) mês perspectivados, a empresa arre cada apenas 
cerca de 200 mi lhões Kz (2,2 milhões USD). 

“As perdas financeiras são muito grandes, pelo que 
apela mos às pessoas para mudarem de postura e pas-
sarem a pagar o consumo da água”, disse, para depois 
manifestar-se preocupa do com os trabalhadores que 
colaboram com b garimpo de água. 

No entanto, alguns especialis tas do sector apontam 
a cobran ça por estimativa e as limitações técnicas da 
empresa para pena lizar os devedores como algu mas das 
principais razões do in cumprimento dos consumido res 
com o pagamento. 

Porém, um outro projecto realçado pelo gestor tem que 
ver com novas ligações domiciliá rias, adiantando que o 
Executivo”autorizou a EPAL à assinatura de dois con-
tratos que permitirão a ligação de 700 mil clientes e, se 
tudo correr como está pre visto nos próximos dois anos, 
a EPAL terá um milhão de clien tes”. 

Outros projectos que visam a melhoria no abastecimento 
de água à capital do País têm que ver, segundo Ceita, 
com a construção de novos centros de dis tribuição e de 
duas estações de tratamento de água, sendo que cada 
terá uma capacidade de 6 metros cúbicos por segundo. 
Neste momento, Luanda está a ser abastecida por 5,5 
metros cú bicos por segundo. 

Actualmente, Luanda conta com quatro estações de 
produ ção e tratamento de água, mas apenas duas são 
consideradas grandes: Kifangondo e Luanda Sudeste, 
que produzem, respec tivamente, 320 e 289 metros 
cú bicos. 

8.19  Lubango precisa de meios para a 
recolha de lixo
Jornal de Angola
10 de Dezembro de 2011

A cidade do Lubango, provín cia da Huíla, precisa de 
pelo me nos dez camiões basculantes e contentorizados, 
para a recolha eficaz de dezenas de toneladas de lixo 
produzido diariamente, pelos cerca de 1,5 milhões de 
ha bitantes da urbe. 

“A repartição municipal do sa neamento básico do 
Lubango tem recursos humanos suficientes, mas precisa 
de pelo menos dez camiões basculantes e contentoriza-
dos, pa ra garantir a higiene dos 13 bairros da capital”, 
disse ontem o chefe do sector, Rafael Nguende.‘
 
O responsável afirmou que a in suficiência de equipa-
mentos ade quados ao trabalho condiciona a re moção do 
lixo nas horas estabeleci das, apesar das estratégias em 
cur so para a manutenção da limpeza de todas as zonas 
da cidade. 
“Se tivéssemos mais camiões basculantes e de com-
pactação não tínhamos lixo na cidade, até às 8hOO. 
Esperamos que no futuro ha ja mais equipamento de 
remoção”. disse o responsável. 
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Rafael guende precisou que acção conta actualmente 
com dois camiões basculantes, duas carri nhas. 18 
Tractores de pequeno e grande porte, uma pá carrega-
dora em actividade e 14 avariadas. 

Rafael Nguende disse que, para facilitar a recolha de 
lixo, a cidade do Lubango foi dividida estrategi camente 
em duas partes, como for ma de permitir a intervenção 
das equipas nos roteiros definidos.
 
O responsável disse que a nova estratégia adoptada pela 
repartição dinamizou a recolha nas principais artérias 
da cidade. 

Como resultado, sublinhou Ra fael Nguende, os funcio-
nários recolheram, no mês de Novembro, a quantidade 
recorde de cerca de 42 mil toneladas de lixo. 
“A cidade produz bastante lixo, em função dos 1,5 
milhões de habi tantes. Temos que pensar em estratégias 
de médio prazo para o depó sito e reciclagem dos resí-
duos sóli dos”, defendeu. 

A criação de incentivos, como o pagamento do subsídio 
de hora extra, estimulou a motivação dos trabalhadores, 
esclareceu a fonte, para acrescentar que nesse mo mento 
os trabalhadores estão mais empenhados na execução 
das tare fas, nos três turnos. 
O responsável referiu o incum primento dos horários, 
das 5hOO às 8hOO e das 18hOO às 20hOQ, defini dos 
pelas autoridades, para o depó sito de lixo nos contento-
res, como um obstáculo aos esforços dos cer ca de 270 
funcionários. 

Rafael Nguende criticou a men talidade de alguns muní-
cipes que persistem em deitar lixo no chão, mesmo com 
os contentores vazios. Assim, apelou às populações no 
sentido de colaborarem com os tra balhadores, para o 
êxito da tarefa. 

A repartição do saneamento bási co responde também 
pelos espaços verdes na cidade do Lubango.

O responsável da repartição dis se que está em curso o 
projecto de renovação dos solos, conservação e criação 
dos principais espaços verdes existentes no Lubango.  
O projecto de jardinagem e arbo rização da cidade 
abrange o cantei ro central da avenida do aeroporto, as 
margens dos rios Mukufi e Caculuvar e as encostas do 
monte do Cristo Rei que, nos próximos me ses fica livre, 
depois do realoja mento da população residente. 

Rafael Nguende frisou que o ob jectivo do projecto é res-
gatar a mística da cidade jardim de Ango la (Lubango), 
título ostentado na era colonial. Os trabalhos incidem 
sobre o jardim central, do Largo Primeiro de Maio. 

“Os jardins são espaços de atrac ção de estudantes e 
turistas nacio nais e estrangeiros, que aproveitam as 
calmas paisagens para o estudo e tirar fotografias para 
recordação”, disse Rafael Nguende. 

Lubango tem neste momento sete espaços considera-
dos ver des, entre rotundas e praças pú blicas, com realce 
para a zona da Nossa Senhora do Monte, que constitui a 
maior cintura verde da cidade do Cristo Rei. 

Cemitérios 
O responsável lamentou a atitude de algumas famílias 
que insistem em enterrar os entes queridos no cemité-
rio do Alto da Mitchia. Rafael Nguende disse que o 
refe rido campo santo está encerrado há dois anos, por 
apresentar superlo tação. Rafael N guende acrescentou 
que o cemitério da Mitchia existe há cerca de 80 anos.  
A Administração Municipal do Lubango, segundo 
Rafael Nguende, definiu como cemitérios alter nativos 
os da localidade de Nanguluve e do Nambambe, arre-
dores da cidade capital da Huíla. 

Rafael Nguende afirmou que a Administração Municipal 
identifi cou um novo espaço na comuna da Quilemba, 
destinado aos enterros. 

“Há algumas pessoas que persis tem em enterrar cadá-
veres na Mitchia, quando sabemos que não reú ne con-
dições para o efeito. Se insis tirmos, além de violar as 
normas, podemos criar problemas de saída pública, 
por sobreposição de cor pos”, alertou o responsável da 
re partição municipal do saneamento básico do Lubango. 

8.20  Consumo de água potável reduz 
doenças na comuna 
Jornal de Angola 
12 de Dezembro de 2011

O responsável do posto de saúde da Canhoca, Kwanza-
Norte, dis se, à Angop, estar satisfeito com a inauguração 
de um sistema de tra tamento e distribuição domiciliá ria 
de água potável na comuna por contribuir para a redução 
de doen ças. Adão Gonga afirmou serem frequentes na 
comuna as doenças provocadas pelo consumo de água 
imprópria, como é o caso das parasitoses intestinais. 
Este ano, até Novembro, foram tratadas na comuna 
cerca 1.200 pessoas, 500 das quais aproxima damente 
eram crianças, com várias patologias, entre as diar-
reias provocadas pelo consumo de água não tratada. O 
sistema, inaugurado pelo governador Henrique Júnior, 
tem uma platafornia de captação com duas electrobom-
bas, com capaci dade para extrair 50 metros cúbicos por 
hora, um tanque de tratamento, e outro de distribuição, 
capaz de ar mazenar 80 metros cúbicos. 
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O sistema sustentado por uma tu bagem, de três qui-
lómetros e meio de comprimento, dispõe de três cha-
farizes e de outras tantas lavanda rias., A obra, constru-
ída no âmbito do Programa de Investimentos Pú blicos 
do governo da província, fi i construída em 14 meses. 

8.21  Mais água potável para a população 
da Chibia
Jornal de Angola 
15 de Dezembro de 2011

Entraram em funcionamento, na terça-feira, três siste-
mas de captação, tratamento e abasteci mento de água 
potável nas po voações de Santa Filomena, Nolata e sede 
do municipio da Chibia, a 45 quilómetros do Luban go, 
capital da Huíla. 

Os novos sistemas de água, equi pados com painéis solares 
que ge ram corrente eléctrica para as mo tobombas, capa-
citadas para bom bear à volta de três mil metros cúbi cos 
por hora, foram construídos no âmbito do Programa 
Municipal In tegrado de Desenvolvimento Rural e 
Combate à Pobreza. 

Para garantir melhor assistência médica aos populares 
da localida de, foi construído um posto de saú de nos 
arredores da Missão Católi ca da Quihita. O empreen-
dimento foi erguido num período de 150 dias e ape-
trechado com meios téc nicos diversos e medicamen-
tos, e custou à administração municipal da Chibia seis 
milhões de kwanzas. 

A unidade sanitária possui uma farmácia, consultório, 
sala de espe ra, de observação, de pré-parto, par to e pós-
-parto. Com a abertura ao público do posto de saúde, 
os resi dentes da localidade deixam de ter de se deslocar 
à sede da Chibia, para cura de doenças como a malária, 
febre tifóide, diarreias e outras. 

O hospital municipal da Chibia, por sua vez, beneficiou 
de obras de ampliação, contando agora com uma área 
reservada para acolher os familiares dos pacientes aten-
didos naquela unidade.

O vice-governador provincial da Huíla para o sector 
Político e So cial, José Arão Nataniel, que inau gurou os 
empreendimentos, pediu à população, autoridades tra-
dicionais e outros beneficiários para conser varem e pre-
servarem os bens postos à disposição de todos. 

Afirmou que a entrega dos novos equipamentos resulta 
da preocupa ção do Executivo em melhorar ca da vez 
mais a qualidade de vida dos cidadãos, com a cons-
trução de no vos postos de saúde, escolas e siste mas de 

captação e abastecimento de água, em vários pontos 
da pro víncia. A administradora munici pal da Chibia, 
Otília Noloti, infor mou que o Programa de Combate 
à Fome e à Pobreza, para 2011, foi executado na ordem 
dos 92 por cento. Os novos serviços inaugura dos vão 
abranger cinco mil famí lias, que vivem na Quihita, 
Santa Filomena e sede municipal da Chibia. No muni-
cípio foram construí dos novos postos de saúde e esco las 
nas localidades da Quihita, Jau, Capunda Cavilongo, 
sede do muni cípio e arredores. Dentro de dias vão ser 
entregues novos empreen dimentos sociais, como pontos 
de água e escolas e estão em constru ção dois campos 
polivalentes. 

A responsável do município da Chibia referiu, ainda, 
que a admi nistração municipal distribuiu se mentes 
diversas a camponeses as sociados em cooperativas, nas 
mais variadas localidades do município. Escola nova em 
Nolata O número de alunos a matricular em 2012 na 
localidade de Nolata vai superar a cifra de 2011, com a 
inauguração, ontem, de uma escola de seis salas. 

O estabelecimento foi construí do pela administração 
municipal da Chibia, no âmbito do Programa Municipal 
Integrado de Desenvol vimento Rural e Combate à Fome 
e Pobreza. As obras foram executa das por uma constru-
tora local e du raram 150 dias. 

Para o êxito dos trabalhos, a ad ministração municipal 
da Chibia empregou 31 milhões de kwanzas. O corte 
da fita foi feito vice-go vernador para o sector Político 
e Social, na presença da administra dora municipal da 
Chibia, mem bros do governo provincial, autori dades 
tradicionais, pais e encarre gados de educação, alunos e 
popu lação em geral. 

João Muhehanda, em nome dos pais, afirmou na ocasião 
que a es cola vai melhorar os serviços de educação na 
localidade.”As crianças assistiam às aulas em salas pro-
visórias e debaixo de árvores. Ou tras percorriam grandes 
distâncias para encontrar salas boas. Com a inauguração 
da nova escola, de seis salas, o número de crianças fora 
do sistema de ensino também vai di minuir”, adiantou. 
O número de alunos na localidade aumentou de.153, em 
2008, para 597, em 2011, graças às acções do governo da 
província da Huíla, que está a aumentar o número de salas. 

Os pais e encarregados de educa ção da localidade de 
Nolata dizem reconhecer as dificuldades do Exe cutivo 
em resolver todos os problemas que afligem a população, 
mas encorajam a prosseguir para que os resultados sejam 
cada vez melho res. A comunidade aproveitou a ocasião 
para pedir a construção de um posto de saúde e uma 
casa para os professores e para albergar os alunos oriun-
dos de outras localidades da província. 
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José Ferreira, que leu a mensagem dos professores, disse 
que com as novas condições passa a ser possí vel desen-
volver o processo de ensi no e aprendizagem com maior 
efi ciência, de forma a munir os alunos de conhecimen-
tos, hábitos, habili dades, atitudes e competências, que 
lhes permitam contribuir para o pro cesso de desenvolvi-
mento do muni cípio da Chibia. 

José Arão Nataniel pediu aos pais para incentivarem os 
filhos a irem à escola e desafiou os adul tos a aderirem ao 
programa de al fabetização, porque as condições assim já 
o permitem. 

8.22  Abastecimento de água está 
reforçado
Jornal Angola
15 de Dezembro de 2011

A governadora provincial da Lunda-Sul, Cândida 
Narciso, inaugurou ontem, na localidade de Itengo, a 
50 quilómetros da cidade de Saurimo, um sistema de 
captação e distribui ção de água potável. 

A referido sistema, erguido em três meses, custou 19 
milhões de kwanzas e tem capacidade para bombear 
2.500 litros de água para um tanque reservatório, a 
partir do qual o lí quido jorra por gravidade nas tor neiras 
públicas, lavandarias e bal neários. A governadora apelou 
ao uso racional deste bem e incenti vou todos a aposta-
rem na agricul tura, ordem e higiene, para tornar a vila 
um lugar acolhedor. 

A regedora do Itengo, Carlos Muatxitambuila, defende a 
expansão des tas iniciativas, reabilitação da via de acesso 
a Saurimo, além de subli nhar a necessidade da Polícia 
Na cional repor a ordem e tranquilida de, alterada, prin-
cipalmente, devi do ao consumo excessivo de bebi das 
alcoólicas e drogas. 

Segundo o director provincial de Energia e Águas, Tito 
Cassongo, o programa”Agua para Todos”che gou a 24 
localidades, das 59 inicial mente inscritas. 

8.23  Aumento salarial e condições de 
trabalho agitam águas
Novo Jornal 
16 de Dezembro de 2011

NA segunda-feira, dia 12, os traba lhadores da Empresa 
de Distribuição de Águas de Luanda (EPAL) paralisa-
ram as suas actividades laborais, para reivindicar 
melhores condições de trabalho e reajuste na tabela 
salarial Com o lema”por uma EPAL unida, sa lário 

justo, água para todos”, cerca de 500 funcionários 
afluíram em massa ao hall de entrada da subestação 
do Marçal, onde exibiram cartazes que espelhavam o 
seu descontentamento face à situação crítica vivida na 
em presa. 

Mariana Pinto tem 41 anos e é funcio nária da empresa 
há mais de 20 anos. Segundo ela, o salário que aufere, 
de 32 mil (kz), não chega para custear as suas neces-
sidades, tendo em conta que, a cada dia que passa, os 
preços dos produtos básicos estão mais ca ros. 
“Este salário que ganho não chega para fazer nada. 
Tenho seis filhos e todos eles precisam de mim. Os 
che fes dizem que vão aumentar o salário e até ao 
momento nada fazem. Nós estamos cansados disso”, 
desabafou a funcionária. 

Mariana Pinto reclamou também das condições de tra-
balho que, no seu entender, são”precárias e desuma nas”. 
Contou que exerce a função de empregada de limpeza. 
Mas a empre sa não tem sequer uma esfregona em condi-
ções que permita trabalhar com normalidade. 
“Eu e as minhas colegas da área da limpeza trabalhamos 
com materiais degradados. As esfregonas são anti gas e, 
muitas vezes, limpamos o chão com trapos inadequa-
dos”, contou.

Quem também protestou por causa do salário min-
guado foi Teodoro Fran cisco. O trabalhador diz não 
compre ender como é que os patronos usam viaturas top 
de gama e dizem que a empresa não tem dinheiro para 
au mentar o salário dos funcionários. 
“Os chefes dizem que não há condi ções para aumentar 
os salários, mas a empresa investiu quase 4 mi1hões de 
dólares em viaturas de luxo. Para se ter uma noção, os 
nossos admi nistradores estão agora com o último grito 
do Nissan Patrol, que custa 141 mil dólares, e a empresa 
ainda nos diz que não tem dinheiro!”, exclamou o tra-
balhador, salientando que o or denado que ganha não 
chega para sustentar a família e cobrir as outras necessi-
dades, como a renda de casa e a escola dos filhos. 

Severino. Macaia, também trabalha dor da EPAL, pediu 
ao novo ministro da Energia e Águas, João Baptista 
Borges, que leve a peito as revindicações dos trabalhado-
res, porque cada vez mais o Conselho de Administra ção 
da EPAL”tem-se mostrado desin teressado”em resolver os 
problemas dos funcionários. 

Contactado por esse semanário, Do mingos Paciência 
porta-voz da EPAL, disse que, as negociações entre a 
em presa e o sindicato dos trabalhadores nunca pararam 
e continuam a decor rer de forma a pôr fim a actual 
greve que se verifica na empresa. Acrescentou por outro 
lado que, os problemas que a empresa enfrenta actual-
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mente são marcas da antiga direcção e tudo se está 
a fazer para ultrapassá-los. Aquele porta-voz disse 
ainda que, em Outubro do ano em curso fez-se um 
aumento salarial nas categorias mais baixas na ordem 
dos 40 porcento, por formas a minimizar a situação. 
Domingos Paciência pediu calma aos trabalhadores 
e que retomem os seus postos de trabalho, porque 
segundo disse,”há umgrande vontade por parte da 
entidade patronal em me lhorar as condições de vida 
dos tra balhadores, mas é preci que se faça de forma 
gradual, porque a empresa também não dispõe de 
tantas condições financeiras”. 

8.24  Kangamba”«fura»”grave na EPAL
Semanário ANGOLENSE
17 DE Dezembro de 2’11

O empresário e político Bento dos Santos ”Kangamba” 
voltou a fa zer de”bombeiro», ao apelar às suas inegá-
veis capacidades de negociação para evitar uma greve 
geral dos trabalhadores da EPAL, convencendo-os a 
assim não proceder, ao fim do entendimen to que con-
seguiu entre as partes até então desavindas, a resolução 
dos problemas que estão na base do descontentamento 
dos”operários». 

Os trabalhadores da empresa distri buidora de água 
potável à capital do país estavam dispostos a paralisar as 
suas ac tividades, o que resultaria em problemas inima-
gináveis para a cidade capital em re lação à obtenção do 
precioso líquido já em si algo difícil nos dias que correm, 
devido a questões de carácter técnico e financeiro, agra-
vados supostamente por uma gestão que eles consideram 
danosa. 

De resto, Luanda vive actualmente mo mentos nada 
bons no abastecimento de água, com carências gritantes 
do precioso líquido em grande escala. Não há nenhum 
município da cidade que se possa sentir”privilegiado”em 
relação a isso. Até pré dios que habitualmente recebiam 
água no caso urbano da cidade estão hoje privados dela. 
A situação é pior à medida que se alar ga o raio. Fala-se 
que a água não tem chega do aos centros de tratamento 
distribuição. 

A deficiente manutenção ou o estado obso-
leto das condutas também têm a sua quota-parte 
de”responsabilidade”nos problemas de distribuição que 
a EPAL não tem conseguido superar. A falta de planos 
de reparação da rede acaba por causar problemas adi-
cionais, como a abertura”anár quica”de buracos e mais 
buracos nas vias, provocando assim dores de cabeça aos 
au tomobilistas e transeuntes. 

Voltando ao caso da greve, dizer que os reivindicado-
res exigem essencialmente au mentos salariais e o paga-
mento de subsí dios de alimentação e de transporte, além 
da melhoria das condições de trabalho, ti das como bas-
tante precárias. Em face disso, eles ameaçavam entrar 
em greve a qualquer instante, o que redundaria na pri-
vação da (já pouca) água que a capital recebe da EPAL, 
com consequências que poderiam assumir um carácter 
de desastre, mais ain da quando se está a poucos dias do 
início da quadra festiva. 

Graças à intervenção providencial do co nhecido cabo 
eleitoral do partido no poder, assim já não acontecerá. 
Bento Kangamba reuniu em separado com as partes em 
con flito (trabalhadores e direcção da empresa) e conse-
guiu um entendimento entre elas, que passa pela satis-
fação de boa parte das exigências dos reivindicadores, 
mas cujos termos efectivos não estamos em condição de 
precisar para já. 

O que o Semanário Angolense pode confirmar é que a 
direcção da empresa, que tem Leonildo Ceita à cabeça, 
garantiu ao”intermediário», com quem se reuniu a pro-
pósito nesta terça-feira, que os aumentos salariais e a 
melhor ia de algumas das condições sociais e laborais 
dos traba lhadores serão efectivados o mais rápido pos-
sível, algo que acabou por serenar os ânimos e evitou o 
recurso à greve que os trabalhadores já estavam a prepa-
rar para iniciar como forma de pressão. 

Ao contrário de outras intervenções suas, desta vez 
Bento Kangamba não pre cisou de usar o seu dinheiro 
para resolver o conflito, o que se constitui em algo de 
novo na sua carreira como”bombeiro de servi ço”do 
regime em situações do género. 

Só em 2011, é a quarta vez que o”pai grande”do 
Palanca consegue resolver si tuações conflituosas de 
bom tamanho, com tudo para embaraçarem a governa-
ção, após os conhecidos casos da quasi-greve dos tra-
balhadores do”Américo Boavida”e das manifestações de 
taxistas no Lobito e dos professores na Huíla, que soube 
travar a tempo, graças ao seu bom poder de nego ciação. 

Nestas ocasiões, ele aproveita para ape lar à calma e 
ao bom senso de quem está eventualmente exaltado, 
normalmente com bons resultados como se tem visto, 
ga nhando pontos não só para si, mas também de alguma 
forma para o partido que lhe dá cobertura, o seu MPLA. 
São-lhe também reconhecidos o empe nho, tempo e 
dinheiro que tem gasto em acções de carácter filantró-
pico e culturais, destacando-se aqui a”chuva”de patrocí-
nios que tem concedido aos artistas nacio nais. 
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8.25  Acesso da população a água é 
prioridade
Jornal de Angola
17 de Dezembro de 2011

O ministro da Energia e Águas, João Baptista Borges, 
disse, on tem, em Luanda, que as preocu pações relacio-
nadas com a água constituem uma parte importan te da 
agenda do executivo ango lano. Que definiu como um 
dos objectivos estratégicos em asse gurar o bem-estar e 
contribuir para melhorias na saúde pública através de 
um acesso generali zado a serviço de abastecimento de 
água. 

João Baptista Borges que falava durante a oitava reunião 
de balanço do programa água para todos, acrescen-
tou que em Angola ainda persistem grandes limita-
ções e ca rência ao nível do abastecimento de água e 
saneamento. 

“Consideramos ainda insatisfa tório alguns dos indi-
cadores so ciais de acesso regular a água potá vel”, disse 
João Baptista Borges. 

O ministro da Energia e Aguas recordou que o 
programa”Agua para Todos”, que teve o seu início em 
2007, como projecto-piloto nas províncias de Cabinda, 
Uíge, Benguela e Bengo, foi inaugura do, em Agosto 
deste ano, na comu na de Kabiri (província do Bengo), 
pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos. 
E visa garantir o acesso a água potável pelo menos 80% 
da população ru ral até o ano de 2012. 

“Mas actualmente, por motivo de algumas dificuldades 
existentes na implementação do programa até o fi nal de 
20 12 conseguiremos cobrir pe lo menos 60% do plano 
relacionado com o abastecimento de água”, destacou o 
ministro da Energia e Águas. 

João Baptista Borges informou que actualmente os 
dados apontam que no meio rural 45% da popula ção 
tem acesso a fontes de água po tável. E que, a implemen-
tação do programa”Agua para Todos”tem contribuído 
para o crescimento da taxa de cobertura em abastecer 
água no meio rural. 

“Tendo em conta que no inicio do programa em 2007, 
estimava  se que apenas 22% da população rural tinha 
acesso a água potável. Com os indicadores actuais de 
abastecimento de água em todo país, tanto no meio rural 
como urbano podemos perspectivar o cumprimento dos 
objectivos de desenvolvimento do milénio re lacionado 
com o abastecimento de água potável até 20 16”, frisou 
João Baptista Borges. 

Na apresentação do balanço global, feita pelo Secretário 
de Estado das Aguas, Luís Filipe da Silva, mostrou que 
em 20 11 foram executadas 283 pontos de águas e 117 
postos de abastecimento de água. Que permitiram abas-
tecer água em três milhões e 400 mil ha bitantes nas 
zonas rurais. Luís Filipe da Silva explicou que a con-
cepção do programa”Agua para Todos”teve em conside-
ração o fac to de que o abastecimento de água potável 
constitui uma das condi ções fundamentais para a saúde 
e bem-estar da população, bem co mo para o desenvolvi-
mento econó mico e social do país. 

Angola possui um sistema de es coamento superficial 
anual esti mado em cerca de 140 quilómetros cúbicos, 
que comportam 47 bacias hidrográficas, tornando o 
país num dos mais ricos da região austral de África neste 
ramo. 

8.26  Trabalhadores exigem 
 saída do PCA

Jornal ANGOLENSE
17 de Dezembro de 2011

Os grevistas reivindicam aume ntos salariais e sociais, 
que se gundo os mesmos,”não são no vas”. Desde o mês 
de Novem bro que os trabalhadores de nunciam uma 
alegada má ges tão da direcção. CE
Segundo os grevistas, nos cen tros de tratamento de 
água fal tam produtos químicos, acessó rios para bombas 
e outros mei os, para fazer face ao défice acentuado da 
oferta de água a cidade capital. 
De acordo com os trabalha dores, foram feitos vários 
apelos junto do Governo central no sentido de se alterar 
o quadro da má gestão do Conselho de Administração 
da EPAL, dirigido por Lionidio Ceita, mas em nada 
resultou. 

Reconhecendo as consequên cias da greve, os trabalha-
dores consideram ser a única saída para de uma vez por 
todas o Governo resolver os seus pro blemas. 
Os grevistas exigem uma ins pecção ao Conselho de 
Admi nistração da empresa. 

Do mesmo modo, os mesmos, pedem a intervenção 
do Tribu nal de Contas, bem como uma auditoria do 
próprio Ministério de tutela.
Os grevistas acusam o PCA, Lionídio Ceitas de ser uma 
pes soa que tem promovido o nepo tismo na empresa, 
pois o mes mo colocou no gabinete de Comunicação 
e Imagem uma sobrinha que tem servido de”pombo 
correio”para transmitir às suas orientações, também 
afastou os trabalhadores da Direcção de Abastecimento 
que neste momento estão em casa sem que lhes seja dado 
uma explicação tendo sido substituí dos por recém - 
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enquadradas alegadamente seus familiares. Portanto, na 
quarta-feira, 15 (as 9:14 minutos) este jornal conta ctou 
o porta-voz da EPAL, Do mingos Paciência, que numa 
breve conversa ao telefone dis se que estava agendada 
uma reunião entre às partes. Até ao fecho desta edição, 
não se sabia qual é o desfecho da greve. 

8.27  Cidade do Lubango 
 amplia rede de água 

Jornal de Angola 
19 de Dezembro de 2011

O abastecimento de água potá vel aos habitantes da 
cidade do Lubango vai ser feito com mais eficiência, 
com a substituição da antiga tubagem por uma nova e 
moderna, assegurou ao Jornal de Angola, o, director pro-
vincial da Energia e Aguas na Huíla. Abel João da Costa 
afirmou que programa vai ainda permitir a criação de 
um”anel”apropriado para, aliviar a pressão que o sector 
das Aguas está a viver. 

O programa do Governo Provincial da Huíla, disse Abel 
João da Costa, regista uma evolução satisfatória e são 
visíveis as obras de escavação e colocação da tuba gem 
nas imediações da Nossa Se nhora do Monte que vão 
facilitar o escoamento da água para o reser vatório loca-
lizado na Boca da Humpata e noutros locais. 

A segunda fase do programa vai contemplar o triângulo 
da Senho ra do Monte, chega às imediações do palácio 
do Governo Provin cial, passa pela escola 27 de Mar ço, 
curva da garrafa e chega à es tátua do pioneiro Zeca. 

O trajecto abrange a rua princi pal que liga a Senhora 
do Monte ao reservatório da Proteica, passando pelo 
bispado até ao cine Arco-íris. Abel João da Costa infor-
mou que apesar dos trabalhos, o forneci mento de água 
às populações está a ser feito com normalidade e em 
função dos níveis actuais.”Os técnicos seguem todos 
os porme nores por causa da especificidade do material 
utilizado”. 

O programa de melhoramento da rede é importante para 
a cidade do Lubango e já estão a ser projec tadas novas 
acções, tendo em con ta o crescimento da população. 

João Abel da Costa esclareceu que o sistema de abasteci-
mento de água na cidade do Lubango foi di mensionado 
para 30.000 habitan tes, mas hoje o número evoluiu para 
1.200.000. 

O Governo Provincial da Huíla elaborou um programa 
que visa melhorar o abastecimento de água, através da 
melhoria das cap tações, reservatórios em vários lo cais e 

a criação de um stock de 750 mil metros cúbicos, contra 
os quatro mil actuais. 

Abel João da Costa sublinhou que há as linhas principais 
e estru turantes atingem os 70 quilóme tros, recordando 
que com a distri buição se atingem os 300 quiló metros 
de rede. 

O programa vai abranger novas urbanizações, tendo em 
conta o projecto da cidade do Lubango e, certamente, 
vai minimizar a as di ficuldades encontra no passado. 

8.29  Gestão integrada de bacias 
hidrográficas
Jornal de Economia e Finanças
20 de Dezembro de 2011

A estão integrada de bacias hidrográficas não e senão 
um novo paradigma de gestão dos re cursos naturais. E 
utópico falar-se de gestão de bacias hidrográficas perante 
a ausência e planos directores de Dacias hidrográficas. 
Os planos directores de bacias hidrográficas represen-
tam uma ferramenta valiosa, com base na qual as bacias 
hidrográficas deverão ser geridas de forma criteriosa e 
racional. 

A gestão integrada de bacias hidrográficas é feita em 
duas vertentes: uma nacional e outra transfronteiriça ou 
internacional. Se no caso da gestão das internas cada 
país soberano pode aplicar o princípio do”jus utendiet 
abuted”, no caso da gestão das internacionais, os países 
que partilham uma mesma deverão aplicar os acordos e 
as normas internacionais vigentes. 

N a elaboração de planos directores de bacias/planos de 
acções estratégicas de internacionais há que ter em con ta 
os benefícios mútuos para os países que as partilham. 
Trata-se de uma questão”win-win”(ganho eu, 17anhas 
tu), onde deverá haver uma repartição justa e razoável 
de interesse comum ou seu uso conjunto, de acordo com 
os interesses e obrigações de cada Estado que integra 
a ba cia hidrográfica. Se isto não acontecer, alguém se 
sentirá lesado e possivelmente se poderá provocar aquilo 
que na arena política internacional já se convencionou 
chamar de”guerra hídrica”ou guerra pela água. 

Além da componente”uso de água”, os planos direc-
tores de bacias hidrográficas deverão pre ver uma forte 
componente”biofísica”,”econó mica”e”social”. 

Falar da gestão integrada das bacias hidro gráficas 
implica necessariamente falar-se, por um lado, de um 
sistema de controlo hidrológico (rede hidro meteoro-
lógica) que nos permite de forma quantitativa e qualita-
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tiva aferir o”orçamento hídrico”(agua disponível) num 
determinado horizonte temporal. Por outro lado, o que 
se pretende dizer é que sem uma rede de controlo das 
pre cipitações atmosféricas e de contabilização de caudais 
é impossível e impensável falar-se de balanço hídrico de 
uma determinada bacia hidrográfica. Não possuindo o 
balanço hídrico de uma bacia dificilmente se poderá fazer 
a alocação da água de forma mais ponderada (mais judi-
ciosa) para os diferentes sectores, como, por exemplo, o 
abastecimento de água aos centros de consumo urbano 
e rural, à indústria, ao sector agro-pecuário, à produção 
de energia hidroeléctrica, ao sector do turismo, assim 
como a manutenção de um caudal mínino (caudal eco-
lógico) que permite a preservação da integridade do 
ecossistema. 

Abre-se aqui um parêntesis para referir que um inven-
tário hidrologico para os países ao Sul do Sahara, produ-
zido em 1990, sob os auspícios da SADC, refere que”em 
1974 funcionavam em Angola 282 postos udométri-
cos, o que somado às 30 estações clima to lógicas e aos 
225 pos tos meteorológicos, perfaziam um total de 537 
pontos de levantamentos udométricos”. 

Ainda de acordo com o relatório atrás mencionado, em 
1974, Angola possuía uma rede higrométrica cons tituída 
por 181 estações, sendo 88 por cento delas mu nidas de 
limnígrafos, 7 por cento munidas de escalas e os restantes 
5 por cento munidos de descarregadores. Esta rede estava 
distribuída por 10 sectores higrométricos, nomeadamente 
Luanda (Luanda, Cabinda, Bengo e Kwanza-Norte), 
Uíje (Uíje e Kwanza-Norte), Malanje, Lunda (Lunda-
Norte e Lunda-Sul), Kwanza-Sul, Bengue la, Huíla 
(Huíla, Namibe e Cunene), Huambo (Huambo e Bié), 
Moxico e Kuando-Kubango. Actualmente, menos de 5 
por cento, quer da rede udométrica, quer da higrométrica 
encontram-se operacionais. Estudos realizados apontam 
que Angola necessita de cerca de 1.200 postos udométri-
cos e 600 estações hidrométricas, a fim de. Permitir um 
inventário razoável dos seus recursos hídricos disponíveis 
importa aqui referir que a Organização Meteorológica 
Mundial (OMM) recomenda o estabelecimento de uma 
estação hidrométrica em cada 2.000 km2. 

Angola possui 47 bacias hidrográficas principais, 
sendo cinco delas transfronteiças, nomeadamente as 
do Cunene, do Cuvelai (também chamadas de bacia 
do kwanhama ou bacia do etosha), do Cubango, do 
Zam beze e do Congo. Além das principais, existem 30 
sub-bacia, as internas de grande relevância, como é o 
caso das bacias do Kwanza, do Bengo, do Keve e do 
Catumbela. 

Um outro elemento a ter em conta na gestão de bacias 
hidrográficas, sejam elas internas sejam transfronteiri-

ças, é a necessidade da existência de sistemas de aviso 
prévio, caso se esteja perante eventos naturais extremos, 
como são os casos de Inundação e seca. Trata-se de siste-
mas bastante importantes que antecipam os governos 
a tomarem medidas apropriadas, evitando avultadas 
perdas humanas e materiais. 
 
Importa salientar que quando falamos de gestão de bacias 
hidrográficas não devemos perder de vista a im portância 
das águas subterrâneas. Devido a uma distri buição não 
regular dos recursos hídricos superficiais dentro do ter-
ritório angolano, até finais da década de 80 do séc. XX 
foram construídas cerca de 400 captações para a capta-
ção de águas subterrâneas, fundamentalmente em bacias 
hidrográficas, cujos limites incidem sobre as províncias 
da Huíla, Namibe e Cunene. As províncias de Malanje, 
Cabinda e Bengo, também, beneficiaram de algumas 
captações. Infelizmente, apesar de Angola possuir recur-
sos hídricos abundantes, o país peca pelo número bas-
tante reduzido de planos de gestão de ba cias hidrográfi-
cas. Excepção é feita à bacia hidrográfica do rio Cunene, 
que é partilhada entre as Repúblicas de Angola e da 
Namíbia. Com base numa inventariação das potenciali-
dades existentes na do Cunene, os dois países que a par-
tilham, e já no quadro do protocolo revisto da SADC 
sobre a partilha dos cursos naturais, foi elabora do um 
plano director para utilização integrada dos re cursos 
hídricos da bacia hidrográfica do rio Cunene, um ins-
trumento que tem norteado os dois países ribeirinhos no 
aproveitamento dos recursos naturais da bacia. 

É necessário a criação de um Conselho Nacional de 
Aguas (C NA), assi91 como a criação de Conse lhos 
Regionais de Aguas (CRAs). Enquanto que o conselho 
nacional de águas aglutina estruturas de abrangência 
nacional, os conselhos regionais de águas têm incum-
bência de monitorar a implementação dos planos gerais 
integrados de utilização da água a nível de bacias hidro-
gráficas. Em termos de gestão integrada de bacias hidro-
gráficas, é necessário que se evolua de uma abordagem 
sectorial, para uma abordagem multi-sectoria1. Assim 
sendo, seria uma mais-valia se em Angola se pen sasse no 
mais curto horizonte temporal, na criação de um con-
selho nacional de águas, um órgão multi-sectorial, onde 
cada sector utilizador da água, e não só, possa emitir a 
sua opinião e rever-se nas decisões que, eventualmente, 
venham a ser tomadas em termos de utilização da água 
e de outros recursos naturais afins, de um modo global e 
integrador. O CNA deverá, também, integrar as univer-
sidades, o sector privado e as ONG nacionais. 
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8.30  Como elas vivem sem luz
Revista VIDA
23 de Dezembro de 2011

Elas são provavelmente a camada social que mais sofre 
quando há falta de electricidade, os cortes afectam-nas 
em todos os aspectos da vida, desde a gestão dos assun-
tos domésticos ao seu desempenho profissional. Desde a 
conservação de medicamentos para os filhos aos negó-
cios das suas próprias empresas, passando pela conser-
vação dos alimentos, quer para o consumo da família 
como aqueles destinados ao comércio, actividade desen-
volvida por milhares de mulheres angolanas. 

Na vida familiar há ainda problemas para acompanhar 
os trabalhos de casa dos filhos, e outros, aparentemente 
menos preocupantes mas que resultam numa carga sobre 
a mulher, como o facto de o marido ou companheiro 
sair de casa para ir ver um jogo de futebol transmitido 
pela televisão em casa de amigos ou num bar. Ela fica 
sozinha. 

Maravilha Escobalo vive em Talatona, num local deno-
minado Bairro desde o ano 2000 e até agora não tem 
energia da rede pública. O seu agregado familiar é 
constituído por 6 pessoas, três delas crianças. Quando 
para lá foi viver, diz, prometeram instalar luz, porém, já 
perdeu a conta a quantas contribuições fez. 

As contribuições visavam a instalação de um posto de 
transformação que a comissão de moradores ora diz ser 
de âmbito privado, ora diz ser da EDEL. Geradores já 
comprou três e gasta em média 7.500 Kwanzas por mês, 
armazena comida em duas arcas, mas vê-se forçada a 
comprar alimentos perecíveis todos os dias, gastando 
4.000 kwanzas por refeição. 

Maravilha disse-nos que a botija de gás dura em sua casa 
15 dias, pois, para além de cozinhar, utiliza os bicos do 
fogão para aquecer um ferro que se estragou, foi a forma 
criativa que encontrou para poder engomar. 

Nas noites em que o calor é insuportável, ela e a sua 
família dormem no quintal, ao relento, e quanto ao 
saciar a sede, a água fresca é comprada na cantina que 
está perto de casa. 

Confessou-nos que os seus vizinhos andam saturados, 
muito recentemente investiu as suas poupanças na 
compra de um gerador mais potente, mas terá o retorno 
financeiro, pois, como a potência do aparelho é muito 
elevada para a sua habitação, resolveu fornecer também 
às casas mais próximas mediante um pagamento. Não 
nos disse quanta cobra a cada vizinho. 

Sani vende hortícolas num mercado informal próximo 
ao SIAC, vive na Samba, a sua família é constituída 
por seis pessoas, três delas menores, não tem gerador e 
quando falta luz ilumina a casa com lanternas a pilhas, 
diz-nos serem mais seguras que as velas. 

Produtos frescos compra  os todos os dias, gasta entre 
500 a 700 Kwanzas o preço oscila mediante o que 
quiser cozinhar. Para adquirir outros produtos recorre 
à”Kixikila”, ou seja, o empréstimo em que num grupo 
todos contribuem para um dos elementos, mudando de 
membro favorecido no mês seguinte. 

A protecção contra hóspedes indesejados como, mosqui-
tos, baratas e centopeias é feita recorrendo a um insec-
ticida, põe no final do dia e só depois de algum tempo 
entra para casa. Não passa a ferro e, quando tem a sorte 
de ter energia, é apenas por algumas horas. 

“Se vier um dia ficamos três ou quatro sem, ao Domingo 
parece que pensam em nós, pois temos luz durante todo 
o dia, mas a situação está difícil, o meu marido não tra-
balha assumo todos os encargos e comprar comida assim 
aos poucos fica mais caro”Confidencia. 

Vanda Vaz é estudante universitária e, neste momento, 
desempregada, vive no Marçal com o seu marido e 3 
filhos, possui gerador, o segundo que compra, e refere 
que a situação em que vivemos actualmente está insus-
tentável. Gasta 4.000 kwanzas por semana no combus-
tível e entre 10.000 a 15.000 Kwanzas na manutenção 
feita de 15 em 15 dias. 

Só liga o gerador à noite a partir das 18.00h e mantém 
 no ligado até à meia-noite mais tardar 1:00h da manhã. 
Incomoda-lhe a poluição sonora e o fumo produzido pelo 
aparelho, que diz era um perigo para a saúde dos filhos. 

Faz compras para 2 a 3 dias gastando em média 10.000 
Kwanzas, normalmente 6.000 só em frescos. O seu 
gerador não suporta muitos aparelhos, aprendeu com o 
antigo que queimou a resistência, agora só liga a arca 
e um aparelho de ar condicionado, passar a ferro nem 
pensar o mesmo com o lavar a roupa, espera-se pela 
energia da rede. 

Usa insecticida para proteger-se dos mosquitos, diz que 
mosquiteiros fazem- lhe confusão e calor. Há 6 meses 
teve uma má experiência depois de desligar o gerador 
o marido acendeu uma vela para tratar da sua higiene 
diária, não sabe explicar como aconteceu, mas dá conta 
de um clarão no quarto dos seus filhos, levanta-se a correr 
e quando lá chega vê o colchão de um deles a pegar fogo, 
grita pelo marido que mediante a aflição tenta apagá-
-lo com as mãos, queimou-se até aos pulsos, conseguem 
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atirar água terminando o incêndio. Relata-nos que até 
agora cada vez que pensa nessa situação arrepia-se. 

Poluição sonora e insegurança 
Júlia Augusto vive com os seus pais nos Coqueiros,  
a sua família é constituída por 5 adultos, no seu prédio 
o gerador fica no rés-do-chão, distante do seu andar, 
optaram por comprar um a gasóleo por ser mais econó-
mico. Em dias consecutivos sem energia trabalha inin-
terruptamente, tem uma grande potência por isso em 
sua casa pode lavar-se a roupa e passar-se a ferro. 

Aponta como aspectos negativos, a poluição sonora e a 
insegurança que a falta de) luz origina. 

As nossas interlocutoras têm todas pontos em comum, 
gastos que desestabilizam a economia doméstica ou pre-
ocupações com a defesa da saúde. 

A maioria vale-se do gerador, para poder ter um pouco 
de qualidade de vida, mesmo sabendo os riscos a que 
estão sujeitas, é comum ligá-lo apenas ao fim do dia, já 
diz o ditado que no poupar é que está o ganho. 

Mas até quando este transtorno? Esta é a pergunta que 
todas colocam. Reconhecem que as falhas no forneci-
mento de electricidade são tão graves que até podem 
provocar desentendimentos familiares. Quem até agora 
era renitente na aquisição de um gerador vê-se forçado 
a ceder, mesmo com a consciência de estar a contribuir, 
eventualmente, para a degradação dos edifícios através 
da trepidação que os mesmos criam. 

8.31  Greve abraça empresa de lixo
Jornal Folha 8
24 de Dezembro de 2011

Os Trabalhadores da Em presa de Limpeza e Sa neamento 
de Luanda (ELISAL) paralisaram as actividades, durante 
três dias, como forma de manife star o seu descontenta-
mento com a direcção da empresa por causa do cabaz. 

Acusando o director da empresa de”ditador, malfeitor e 
explo rador”, os trabalhadores acusam o mesmo de tentar 
aproveitar-se da quadra natalícia para vender os produ-
tos de uma sua empresa à que dirige como cabaz para os 
trabalhadores. 

Desta feita, acrescentam, o direc tor da ELISAL, rejei-
tava a posição dos trabalhadores que ao invés do cabaz 
pretendiam receber subsí dio.”Nós preferimos o dinheiro 
porque o cabaz não nos satisfaz, é feito na loja do senhor 
director”, acusa um dos trabalhadores. Outra questão 
em discussão está relacionada com o 13° salário, pois os 

trabalhadores exigem a totalidade do salário, tal como 
recebiam com a direcção anterior que é ainda recordada 
com satis fação por ter sido a responsável pelo aumento 
salarial, assim como por dar uma cesta básica aos ope-
radores, mensalmente. Esta e outras regalias perderam 
tão logo Antas Miguel regressou à direcção da empresa, 
acusam, acrescentando ainda que a em presa em gerida 
em ambiente militar. As constantes variações no salá-
rios também zanga os tra balhadores, visto que”num mês 
alguém que recebem 28 mil pode receber apenas vinte e 
no outro apenas dez mil kwanzas”. 

“Gostaríamos imenso que vocês tivessem a possibilidade 
de pas sar um dia aqui, esta empresa mais parece um regi-
mento militar que uma empresa de recolha de lixo”. Os 
trabalhadores revelam que o regresso de Antas Miguel à 
empresa, cerca de um ano depois de ter sido exonerado, 
foi mal di gerida em virtude reconhecerem bem a arro-
gância do mesmo.”Mesmo quando voltou mostrou que 
continua o mesmo. Na primei ra reunião com os funcio-
nários disse mesmo que foi outra vez no meado porque as 
outras pessoas não o conseguiram substituir”. 

Os grevistas contam ainda que têm sido vítimas de agres-
são física, descontos injustificáveis, além de que benefi-
ciam de um uma péssima qualidade da ali mentação que 
ainda por cima é mal confeccionada. 

Segundo revelam, o pequeno-almoço resume-se, todos 
os dias, em pão seco com iogurte sem data de validade, 
enquanto ar roz com grau de bico caracteriza o almoço. 
A água não faz parte dos referidos menus, obrigando os 
trabalhadores a recorrerem às cisternas de trabalho.”Na 
rua já somos descri minados e esperáva mos encontrar 
carinho na empre sa onde, entretanto, encontramos tra-
tamento pior”. 

Os trabalhadores pedem as enti dades que velem pela 
sua situação e que ajudem a superar o prob lema que, 
defendem, passaria pela exoneração da direcção. No 
entanto, no dia 20 os trabalhadores Levantaram a greve. 
Domingos Leonardo, represen tante dos trabalhadores, 
adi antou, no entanto, que apenas algumas reivindica-
ções ficaram resolvidas, acrescentando que dentro de 15 
dias as partes voltaram a reunir-se para tratar dos outros 
pontos. Folha 8 tentou contactar a direcção mais não 
teve sucesso. 

O fantasma da greve 
A referida greve, no entanto, des perta curiosidade em 
virtude de ser a quarta, em três empresas, num espaço de 
pouco mais de três mês. Primeiro foram os trabalhadores 
da Telecom reivindicando aumento salarial seguindo-se 
os da EPAL que paralisaram as ac tividades por duas oca-
siões. Ape sar de nenhuma delas durar mais de três dias, 



Development Workshop — CEDOC 12/2011 — 128  

segundo algumas vozes, mostra que as respectivas direc-
ções tinham condições para atender as reivindicações 
dos trabalhadores e apenas não faziam por arrogância. 
Por outro Lado, o facto de o espectro da greve, há muito 
tempo, ter desaparecido das empresas do País, espelha que 
os populares, no caso os trabalhadores deixaram de acre-
ditar na possibilidade de ver as suas preocupações resolvi-
das por via do bom sendo do patronato. 

8.32  Terminada greve na Elisal
Semanário ANGOLENSE
24 de Dezembro de 2011

Provavelmente, se não fosse a in tervenção de uma equipa 
do comité provincial de Luanda do MPLA, mandatada 
expressamente pelo seu 1.0 secretário, Bento Bento, que 
é também o governador provincial, para aproximar as 
partes desavindas para se chegar a entendimento na 
Elisal, a estas horas a capital do país estaria já a tresan-
dar como nunca, por conta da greve geral que se regis-
tava nesta empresa pública de lim peza até na última 
segunda-feira. 

Ao que soube o Semanário Angolense, os trabalhadores 
da Elisal puseram fim, nes se dia, à greve que vinham 
observando há uma semana, depois que a equipa enviada 
por Bento Bento a partir da Vila Alice se sentou com a 
comissão sindical da empre sa, a fim de a levar a conven-
cer os restantes colegas a flexibilizarem as suas posições 
para que se chegasse a entendimento com a direcção de 
Antas Miguel, com quem reu niu a posterior, no sentido 
de terminar com a paralisação. 

Até então, as duas partes estavam relu tantes a fazê-lo, 
cada uma a pensar que era a dona absoluta da razão. Além 
das habituais reivindicações, como melhor ias salariais e 
de condições de tra balho, que já têm barba, os ânimos 
entre os trabalhadores da empresa de saneamento básico 
de Luanda ficaram exaltados nos últimos tempos devido 
a uma questão que tinha a ver com cabazes. 

Eles queixavam-se de que os cabazes de Natal comprados 
pela empresa não estavam em boas condições, pelo que 
preferiam re ceber algum dinheiro em mãos como sub-
sídio de Natal, ao passo que a direcção de Antas Miguel 
dizia que nada mais podia fazer em sentido contrário, 
uma vez que a compra já estava efectuada. 

Instalou-se então um”braço-de-ferro”bem rijo que resul-
tou no despoletar da gre ve que, se continuasse, colocaria 
Luanda certamente entre as cidades mais nausea bundas 
do mundo neste final de ano, em que, por sinal, a produ-
ção de lixo é muito mais acentuada do que no resto dos 
trezen tos e tais dias que o comportam. 

«Isto seria catastrófico, não só para a saúde dos cida-
dãos, como para a imagem do próprio governo», disse 
uma nossa fon te, referindo mesmo que se chegou a 
pen sar em”sabotagem», numa altura em que a província 
acaba de trocar de governador. Como quem diz, Bento 
Bento, que ainda está a aquecer o novo posto, poderia 
sair”chamuscado”dessa novela, caso ela con tinuasse. 

Felizmente, a equipa que enviou, ao que se diz, a pedido 
dos militantes do seu parti do na empresa foi suficiente-
mente hábil nas negociações para obter o entendimento 
en tre as partes. Em relação ao principal pomo da dis-
córdia, ficou mais ou menos estabele cido que só leva o 
tal”cabaz desconforme”quem o quiser. 

A nossa fonte diz que Antas Miguel se queixou de que 
não terá dinheiro em caixa para suportar este esquema, 
ao que lhe foi aconselhado a buscar financiamento 
para subsidiar os que não quiserem levar o cabaz com 
base numa”engenharia”que con sistiria na revenda 
dos”kibutos”natalícios a empresas eventualmente inte-
ressadas, já que há varias que pretendem presentear os 
seus trabalhadores, mas não conseguiram importá-los a 
tempo.”Ele que desenrasque, mas esta é a melhor saída 
para o problema», comentou a nossa fonte. 

Em relação às restantes reivindicações básicas, ficou 
acertado que elas seriam sa tisfeitas paulatinamente, 
dentro das possi bilidades financeiras da empresa, que, 
por enquanto, não será das melhores. Está-se a falar aqui 
de equipamentos de seguran ça laboral, subsídios de ali-
mentação e de transportes, além da necessária assistên-
cia médica aos trabalhadores, dada a natureza especial 
do seu trabalho, que se desenrola em meio a substâncias 
tóxicas de todo o tipo. 

Facto curioso é que, antes de aceitar sen tar-se com os 
representantes sindicais dos trabalhos, na presença dos 
mediados do MPLA, Antas Miguel exigiu que eles se 
re tratassem dos”xingamentos”com que fora mimoseado 
dias antes no calor do levanta mento, o que foi aceite e 
feito, para bem de todos. Os trabalhadores começaram 
a regressar ao trabalho na madrugada de terça-feira. À 
tardinha desse mesmo dia, data do fe cho desta nossa 
edição algo especial por culpas do Natal, a nossa fonte 
nos garantiu que tudo corria sob feição pelas bandas da 
Elisal, não havendo então nada que pudesse evoluir em 
sentido contrário. 

Assim, ao que tudo indica, estava afas tado o perigo de 
Luanda se vir a tornar na cidade mais suja do mundo 
por esta altura do ano. Saravá! 
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8.33  Comuna de Galangue com mais 
água potável
 Jornal de Angola
27 de Dezembro de 2011

Galangue, município do Cuvango, regista, desde a con-
quista da paz, há nove anos, progressos sig nificativos nos 
sectores económi co, social e cultural e, exemplo dis so, é 
a sede da comuna ter, desde Julho, água potável, afirmou 
o seu administrador. 

Fernando Kambinda, que apre sentava o balanço das 
actividades, deste ano, da administração comu nal, disse 
que o sistema de capta ção e distribuição de água foi 
cons truído no âmbito do Programa de Desenvolvimento 
Rural e de Com bate à Fome e à Pobreza e que as obras 
estão orçadas em 20 milhões de kwanzas. 

O administrador declarou que o sistema também serve 
a população dos arredores de Galangue e que na sede 
comunal estão a ser construídas duas escolas - uma 
do ensino primário e outra, do I ciclo - orça das em 
36 milhões de kwanzas, ca da uma com seis salas, com 
capaci dade, no total, para 500 alunos. 

Também estão a ser construídos, referiu, dois centros 
de saú de, um na sede da comuna e outro na localidade 
do quilómetro 50.0s serviços de educação e da saúde, 
frisou, têm registado me lhorias substanciais e estamos 
a trabalhar em programas que vão ser desenvolvidos em 
2012, que abrangem as regedorias. 

Fernando Kambinda disse que em muitas localidades, 
regedorias e aldeias, onde vão ser colocados técnicos de 
saúde e professores, foram dadas instruções para se cons-
truírem escolas e postos médi cos com materiais locais e 
que ad ministração vai contribuir com chapas, carteiras, 
quadros, portas e janelas. Quanto à agricultura, afir mou 
que este ano houve”uma certa evolução”e que foram 
colhidas dez toneladas de milho, seis de fei jão e três 
de feijão-frade e que na pecuária também se verificou 
um crescimento, principalmente de bovinos, caprinos e 
suínos. 

Lamentou o avançado estado de degradação das estadas 
que dão acesso à comuna de Galangue, o que dificulta 
a circulação e o escoamento de produtos, mas, referiu, a 
popula ção vai procurar tapar os buracos e, com recurso 
a materiais locais, colo car pontes provisórias. 

8.34  Lixo deixado ao longo da via férrea 
preocupa o governo de Bento 
Bento
Jornal de Angola
27 de Dezembro de 2011

O governador de Luanda, Ben to Bento, deu instruções, 
ontem, os responsáveis das administra ções de Viana e 
Cazenga para transferirem, até Fevereiro de 2012, os 
mercados e armazéns localizados no perímetro das li nhas 
férreas e das vias rodoviárias principais dos municípios. 
1 Bento Bento efectuou uma visita aos municípios para 
verificar o estado do saneamento básico e da re colha dos 
resíduos sólidos.( O governador chamou à atenção dos 
seus colaboradores para a exis tência de grandes quanti-
dades de lixo ao longo da linha férrea. Por este motivo 
o governador pediu maior atenção da Polícia Fiscal no 
controlo das empresas de recolha de lixo. 

O vice-governador Miguel Catraio sublinhou que as 
empresas de recolha de lixo têm de aumentar a capaci-
dade técnica, de planeamen to financeiro e a exigência 
do au mento do desempenho dos seus tra balhadores. 
Miguel Catraio reconheceu que o Governo Provincial 
quer aumentar o número de operadoras porque o 
volume de produção de lixo é ele vado e a capacidade 
de recolha é in suficiente:”temos informações técnicas da 
Elisal segundo as quais há um défice na capacidade de 
re colha de lixo na cidade de Luanda”. 

O governador de Luanda consta tou que a venda ambu-
lante e arma zéns mal situados têm contribuído para 
o aumento de lixo em alguns pontos da cidade. Disse 
que a solu ção é construir mercados com es truturas que 
facilitem a comerciali zação de grossistas e retalhistas 
posição de lixo ao longo da via-fér rea porque”esses resí-
duos podem fazer descarrilar o comboio e criam proble-
mas no funcionamento dos equipamentos”. 

O presidente do conselho de ad ministração do Caminho-
de-Ferro de Luanda, Lobo do Nascimento, manifestou 
ao governador Bento Bento a sua preocupação com a de- 

8.35  Mobilizados mais meios 
Jornal de Angola
27 de Dezembro de 2011

O vice-governador de Luanda, Miguel Ventura Catraio, 
reuniu com os representantes legais das operadoras 
de limpeza nas instalações da Empresa de Lim peza 
e Saneamento de Luanda (EU.SAL), para analisar o 
grau de cumprimento das tarefas de lim peza da cidade 
durante a quadra festiva e os procedimentos relati vos à 
regularização das dívidas. 
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O vice-governador pediu aos re presentantes das opera-
doras para fazerem o ponto da situação nos municípios 
em que operam. O re presentante da Soproenge, que está 
encarregada de proceder à limpeza e recolha de lixo no 
município do Kilamba Kiaxi, garantiu que tem mobi-
lizado para a quadra festiva mais sete viaturas, 20 con-
tentores de cinco metro cúbicos, reforçado o pessoal de 
varredura e ampliado os horários de recolha.

A Rangol, que actua no municí pio do Sambizanga, 
está a trabalhar em três turnos, com 520 trabalha dores. 
No município do Rangel, a operadora Triambiente, 
incremen tou a capacidade de recolha, com a adição de 
um novo circuito (Oli vença e Brigada) com mais de 35 
homens para a varredura e a recu peração de duas viaturas. 

O representante da operadora ga rantiu que”tivemos um 
pequeno problema relacionado com o paga mento de 
salários ao pessoal mas já foi prontamente superado”. 

Representantes de outras opera doras que actuam noutros 
municí pios garantiram também que au mentaram o 
número de pessoal e o período de recolha de lixo”. 

O vice-governador Miguel Ven tura Catraio disse aos 
representan tes das operadoras que”desde o últi mo 
encontro no Governo Provincial de Luanda foram feitas 
as devidas acções para a solução da dívida”. Realçou que 
foi constituído um gru po de trabalho, coordenado pelo 
mi nistro das Finanças. 

Este grupo de trabalho é ainda in tegrado pelo minis-
tro da Adminis tração do Território e pelo governa dor 
da província de Luanda e é apoiado pelo secretário de 
Estado do Tesouro, vice-ministro da Ad ministração do 
Território para os Órgãos da Administração Local e o 
vice-governador de Luanda para a Área Económica. 

O grupo de trabalho está a criar condições para a liqui-
dação de 30 a 40 por cento da dívida até ao final do ano, 
reescalonamento do paga mento do restante da dívida 
até ao primeiro trimestre de 2012 e anali sar e reajustar 
os contratos entre o Governo Provincial de Luanda e as 
empresas. 

8.36 Novos procedimentos 
 na limpeza de Luanda 

Jornal de Angola 
28 de Dezembro de 2011

o presidente da comissão exe cutiva de Luanda afirmou, 
à im prensa, que, na próxima semana, há uma reunião 
com as operadoras do Kilamba Kiaxi, Samba e Maianga, 
com objectivo de tomar a cida de capital mais limpa. 

José Tavares, que fez o anúncio após visitar aquelas 
zonas, disse ter verificado que o trabalho das opera doras 
revela deficiências e que, na reunião, lhes vai ser sugerido 
que adoptem outro procedimento. 

Já foram encontradas algumas soluções e tomadas 
medidas, pelo que, declarou, em Janeiro, alguns proble-
mas identificados começam a ser resolvidos. 

Os problemas mais preocupantes, referiu, são o sanea-
mento básico e o estado de algumas vias de acesso com-
pletamente fechadas, que difi cultam a circulação. 

O presidente da comissão execu tiva de Luanda revelou 
que foram dadas instruções aos administrado res das 
zonas visitadas para haver”uma utilização racional dos 
meios e dos equipamentos das unidades técnicas em 
função dos problemas que cada área e bairro apresenta”. 
O presidente da comissão execu tiva disse ser importante 
que haja o envolvimento dos administradores comunais 
nas questões do sanea mento, pois são eles que estão mais 
próximos da população e dos pró prios problemas. 

8.37  Voluntários retiram 
 lixo acumulado na linha-férrea

Jornal de Angola
29 de Dezembro de 2011

Comissões de Moradores e acti vistas ambientais foram 
mobiliza dos pelo Comité Provincial de Luanda do 
MPLA para amanhã fa zerem a recolha de resíduos 
sólidos ao longo da linha-férrea. Para essa actividade 
de limpeza, o partido mobilizou sete mil militantes e 
simpatizantes. 

Elias Mendes de Carvalho membro do comité pro-
vincial do partido, anunciou este facto du rante uma 
reunião realizada com operadoras de recolha de lixo e de 
associações ambientais. 

A jornada tem por objectivo res ponder aos apelos do 
governador provincial, Bento Bento, e da ad ministração 
dos Caminhos de  Ferro de Luanda em função das 
grandes quantidades de lixo na li nha que podem pôr em 
causa a ac tividade ferroviária e provocar acidentes. 

Elias Mendes lembrou que a acti vidade conta com a parti-
cipação das comissões de moradores e de outros cidadãos.

o presidente da Rede Maiombe, Januário Augusto, 
afirmou que a sua organização reforçou as acções 
de mobilização para que as igrejas e outras associa-
ções comunitárias possam participar igualmente na 
campanha. 
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De acordo com Januário Augus to, a associação que 
dirige conta com 200 activistas e está, igual mente,  
a promover campanhas de educação ambienta. 

Ana Paula Feijó, em representa ção de uma operadora de 
limpeza de Luanda, garantiu que vão ser disponibiliza-
dos meios humanos e técnicos necessários para o êxito 
da jornada de limpeza. 

O Presidente do Conselho de Ad ministração do 
Caminho-de-Ferro de Luanda (CFL), Lobo do Nasci-
mento, considera louvável e opor tuna a iniciativa que 
deve contri buir para uma maior segurança na circulação 
dos comboios. 

O gestor da empresa pública fer roviária Anunciou que, 
em função da campanha, os comboios vão cir cular na 
sexta-feira das cinco às oi to horas e das 18 às 20 horas.”

8.38  Governo passa a controlar 
à distância o trabalho das 
operadoras de limpeza
Jornal de Angola
29 de Dezembro de 2011

As empresas de recolha de lixo que operam na província 
de Luanda vão ser fiscalizadas, a partir do próximo ano, 
através do Sistema de Posicionamento Glo bal (GPS), 
anunciou o vice-go vernador de Luanda para a área 
Económica e Produtiva. 

Miguel Catraio avançou a infor mação numa reunião 
realizada na segunda- feira, destinada a debater com as 
14 operadoras de limpeza da capital questões relacio-
nadas com o· pagamento, pelo governo provincial de 
Luanda, de 40 por cento da sua dívida de seis meses. 

No encontro, ficou acordado que a outra parte da dívida 
vai ser liqui dada no primeiro trimestre do próximo ano. 
A Empresa de Limpeza e Sanea mento de Luanda 
(ELISAL), que controla todas as operadoras, criou um 
novo sistema de gestão do sa neamento básico e recolha 
de lixo, que não se restringe às operadoras que actuam 
na zona urbana. 

A recolha de lixo também vai passar a contar com o 
envolvimen to das administrações municipais. 

Miguel Catraio disse que o no vo modelo vai dar mais 
garantia e facilidade ao processo de fiscali zação e 
permite identificar as ope radoras que fazem a recolha 
de li xo regularmente e as que se fur tam às suas obri-
gações. As empre sas operadoras que não cumpri rem as 
suas obrigações arriscam-se a sofrer sanções e, inclu-

sive, a rescisão do contrato, sublinhou Miguel Catraio. 
O vice-governa dor de Luanda para a área Econó mica 
e Produtiva reconheceu tam bém que o lixo acumulado 
ao lon go da linha-férrea, no trajecto Viana/Estação dos 
Musseques, se de ve, em certa medida, às dificulda des 
que as operadoras encontram em penetrar em certos 
locais com os meios que têm e pediu à popula ção mais 
colaboração com as ope radoras de limpeza. 

8.39  Contas falsas na EPAL?
Novo Jornal
30 de Dezembro de 2011

O relatório e contas da Empre sa Provincial de Águas 
de Luanda (EPAL) E.P. referente o exercício de 2010 
revela resultados líquidos ex pressivos, contra a quebra 
havida no ano anterior, mas uma empresa de audito-
ria independente chumba o documento e levanta sérias 
inter rogações. 

O relatório estampado no Jornal de Angola na sua edição 
de 4 de Dezem bro, apresenta um resultado líquido de 
465 milhões, 566 mil e 646 kwanzas em 2010, contra 
49 milhões 381 mil e 752 kwanzas em 2009. 

Em termos de vendas do principal produto desta empresa 
(água potá vel) durante o exercício de 2010, ob teve uma 
facturação de 8 biliões, 91 milhões, 781 mil e 421 
kwanzas, en quanto no ano seguinte o volume de vendas 
foi de 7 biliões, 531 milhões, 185 mil e 820 kwanzas. 

No capítulo das demonstrações fi nanceiras, o docu-
mento aponta um activo total de 58 biliões, 71 milhões, 
195 mil e 335 kwanzas em 2010 e 57 biliões, 347 
milhões, 129 mil e 255 kwanzas alcançados em 2009. 

O capital próprio e passivo total si tuaram-se em 58 
biliões, 71milhões, 195 mil, 335 kwanzas e 57 biliões, 
347 milhões, 129 mil e 255 kwanzas respectivamente 
em 2010 e 2009.

No entanto, a Ernst & Young Ango la Lda, uma empresa 
de auditoria independente contratada para exa minar as 
demonstrações financeiras da EPAL durante os dois 
anos refere que, apesar das medidas de correc ção intro-
duzidas nos últimos anos, o sistema de controlo interno 
da empresa ainda não é o garante de que todas as ope-
rações lançamentos contabilísticos são registados com 
base em documentos válidos. 

“Por outro lado, também não é prá tica da empresa 
identificar e corri gir diversos sistemas de informação 
extra-contabilísticos e os valores registados na conta-
bilidade, exis tindo divergências não justificadas entre 
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as diferentes fontes de infor mação, como por exemplo: 
integra ção dos valores tratados pelo Depar tamento de 
Recursos Humanos e pelo de Aprovisionamento na 
Con tabilidade”, lê-se no relatório da ErnstYoung. 

A auditora conclui que perante es tas situações, não lhe 
foi possível ti rar garantias de que os sistemas de infor-
mação e de controlo interno produzem demonstra-
ções financei ras isentas de distorções material mente 
relevantes. 

“Não nos foi possível concluir sobre o trabalho efectu-
ado pela empresa, de confirmação externa e reconci-
liação dos seus principais saldos de fornecedores. O facto 
de terem sido notadas deficiências no controlo in terno 
em vigor, impossibilitou-nos de realizar procedimentos 
alternati vos para validar os referidos saldos”, salienta o 
relatório do auditor. 

“Os resultados do exercício tota lizando 8 biliões, 91 
milhões, 781 mil e 421 kwanzas, incluem os sub sídios a 
preços requeridos no ano e 4 biliões, 183 milhões, 340 
mil e 729 kwanzas relativos as vendas de água, cuja fac-
turação foi efectuada com base em estimativas de consu-
mo, ao invés de consumos reais, pe lo que não podemos 
aferir em que medida aquele valor respeita, ou não, à 
totalidade das vendas reali zadas no ano”, indica ainda a 
Ernest Young. 

O Novo Jornal para obter a versão da EPAL tentou con-
tactar a sua direc ção, através do porta-voz, cujo ga binete 
segundo apuramos está loca lizado na zona de Kikuxi, 
mas este mostrou-se indisponível. 

Ainda assim, o Conselho Fiscal face às insuficiências 
constatadas reco menda também em relatório, a con-
tratação de uma empresa especiali zada para tratar das 
contas da EPAL. 

8.40  Voluntários removem as lixeiras 
depositadas na linha do Comboio
Jornal de Angola
31 de Dezembro de 2011

O vice-governador de Luanda para a área Económica e 
Produti va, Miguel Catraio, disse, ontem, em Luanda, 
que houve uma re dução significativa do lixo que se 
encontrava ao longo da linha-fér rea e que dificultava a 
circulação do comboio. 

Miguel Catraio, que falava depois da campanha de 
recolha de lixo ao longo da linha-férrea da estação do 
Bungo até ao Km 30, acrescentou que apesar da redução 
é preciso manter a via limpa. 

“Queremos agradecer a presença dos militantes do 
partido MPLA que apareceram em massa respon dendo 
ao apelo do governador pro vincial, Bento Bento, e da 
adminis tração do Caminho-de-Ferro de Luanda, para 
a recolha de grandes quantidades de lixo na linha, sus-
ceptível de porem em causa a acti vidade ferroviária e 
provocar aci dentes”, disse Miguel Catraio. 

O vice-governador de Luanda pa ra a área Económica e 
Produtiva afirmou que as operadoras reco lhem todos os 
dias o lixo que é pro duzido pela população, mas o lixo 
acumulado nas lixeiras requer uma maior envolvência 
da parte das operadoras. 
“Não devemos esperar que as operadoras melhorem os 
seus ser viços, queremos contar também com a colabo-
ração dos munícipes que vivem ao longa da linha do 
ca minho-de-ferro. Por isso pedimos que depositem o 
lixo nos locais certos. Vamos fazer uma campanha de 
sensibilização junto das pessoas que vivem ao longo da 
linha-fér rea”, frisou o vice-governador. 

Miguel Catraio informou que to das as operadoras dis-
ponibilizaram meios e alguns efectivos para orien tar 
a campanha de recolha de lixo ao longo da via-férrea. 
Reconheceu que uma das dificuldades apontadas pelas 
operadoras é o difícil aces so a certos locais com os seus 
meios para realizar a limpeza. 

“Esperamos que daqui em diante possamos ter este pro-
blema resol vido e contar com a colaboração das opera-
doras e da população”, destacou Miguel Catraio. 

Jesuino Silva, dirigente provin cial do MPLA, agrade-
ceu a todos os militantes dos municípios vizi nhos da 
linha-férrea que participa ram na campanha de recolha 
de li xo. E acrescentou que o MPLA está atento a todos 
problemas que preo cupam a sociedade. 

“Queremos dar um grande con tributo para que os nossos 
cida dãos possam circular livremente no comboio sem 
problemas de des carrilamento. Mas também poupar 
fundos que podem ser aplicados noutros projectos como 
na luta contra a pobreza”, disse o dirigen te do MPLA. 

Jesuino Silva informou que fo ram recolhidas 800 tonela-
das de li xo.”Para que isto não volte a acon tecer, é preciso 
criar condições pa ra as pessoas que vendem ao longo da 
linha-férrea e ao longo da estra da”, disse. 
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8.41  Programa de Água para todos 
beneficia milhares de pessoas
Jornal de Angola
31 de Dezembro de 2011

O Programa”Água para Todos”, criado para ampliar a 
oferta e o acesso nos meios urbano e rural, permitiu já 
a construção de 50 sistemas de captação, tratamen to e 
distribuição em 25 com unas, 23 povoações e duas sedes 
mu nicipais da província de Bengue la, beneficiando 
cerca de 400 mil consumidores. 

Esses dados foram revelados on tem pelo governador 
provincial de Benguela, Armando da Cruz Neto, que 
adiantou que as obras para o abastecimento de água 
potável à população foram cumpridas em 70 por cento. 
As obras foram executa das por entidades particulares, 
con tratadas no âmbito de concursos pú blicos, realizados 
pela direcção pro vincial de Energia e Águas. 

“Actualmente, cerca de 75 por cento da população da 
província de Benguela tem acesso à água potável, mas o 
nosso propósito é atingir os 85 por cento em 2012”, disse 
o governador. 

Armando da Cruz Neto subli nhou que o projecto está já 
na sua terceira fase, com a implantação de novas infra-
-estruturas de abas tecimento de água e de saneamen to 
básico, como a colocação da re de de esgotos. 

Armando da Cruz Neto adiantou que o Programa”Água 
Para Todos”foi criado com carácter de urgência em 
algumas aldeias e povoações, com a abertura de furos, 
para que as populações tivessem água potável, e noutros 
casos houve o reforço das redes de abastecimento, com a 
ins talação de chafarizes. 

No litoral da província, na fase três do projecto”Aguas 
de Bengue la”, está a ser ampliado o reservató rio de 
cinco mil metros cúbicos e a central de distribuição de 
Bengue la. Um outro reservatório, com ca pacidade de 
150 metros cúbicos e respectivo sistema de bombagem, 
está a ser construído na região do Luongo.”O Programa 
Água Para Todos proporciona o acesso da população, 
numa perspectiva de segu rança alimentar, nutricio-
nal e de me lhoria da qualidade de vida da popu lação”, 
lembrou o governador. 

Armando da Cruz Neto disse que para assegurar a con-
tinuidade das acções de saneamento básico, fo ram selec-
cionados projectos e obras de abastecimento de água, 
recolha de resíduos sólidos e drenagem nos restantes 
municípios do interior de Benguela. 

Dificuldades na energia Armando da Cruz Neto 
conside rou”difícil”o quadro de produção e distribuição 
de energia -eléctrica, pois, sublinhou, Benguela precisa 
de pelo menos 350 megawtts, mas a produção das cen-
trais eléctricas lo cais não ultrapassa os 60 megawatts. 

“Reconhecemos e partilhamos com os cidadãos o des-
conforto que esta dura realidade provoca, cabendo-nos 
assegurar aqui a con tinuidade dos nossos esforços pa ra, 
em cooperação com os órgão centrais, implantarmos, 
progressi vamente, o conjunto de soluções já identifica-
das, para a reversão do actual quadro”, concluiu o gover-
nador provincial de Bengula, Ar mado da Cruz Neto. 
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9  GENERO E VIOLENCIA 

9.1  Violência doméstica em Luanda 
A voz da mulher
Janeiro à Junho de 2011

A morte de Márcia Cadete Ferreira Boa Ventura, assassi-
nada no dia 28 de Fevereiro de 2011 na sua própria casa.
Durante o acto a vítima foi queimada, introduzin do-lhe 
papéis e gasolina no órgão genital e de seguida coloca-
ram fogo. 

O caso foi entregue ao Comando Provincial da Polícia 
de Luanda no Departamento de Crimes. A informa-
ção que nos foi dada é que os autor do crime após 30 
dias de detenção foram libertados imediatamente com 
o processo número 2003, e sobre responsabi lidade do 
inspector Bernardo Silva. Até ao fecho desta edição, os 
familiares da vítima já não receberam nenhuma infor-
mação sobre o andamento do caso por parte da polícia. 

9.2  A barbárie que mexe ainda com 
Benguela 
Jornal A capital
02 de Dezembro de 2011

A agressão a que foi alvo a senhora Maria de Lourdes 
Correia, ainda hoje na or dem do dia, leva a Direcção 
Provincial da Família e Pro moção da Mulher/Benguela 
a olhar seriamente para as responsabilidades do agente 
da Polícia no âmbito da lei que pune a violência domés-
tica, uma vez que a passividade verificada no caso em 
análise quase mantinha em liberdade o homem acusado 
da bar bárie. 

Não fosse o apoio institucional pro porcionado à vítima, 
o marido da viti ma, o cidadão Tomás Ordonez, de 
na cionalidade cubana, limitava-se a pagar caução.”Mas 
acontece que agora, com a Lei contra a Violência 
Doméstica, as coisas já não devem funcionar somente 
com base no Código Penal», disse Ma ria Idalina Carlos, 
directora provincial do MINFAMU, no município de 
Caimbambo, numa sessão de esclarecimen to sobre o 
instrumento jurídico aprova do há já alguns meses. 

Idalina Carlos, que não se cansava de ressaltar o carácter 
público do crime, conforme o artigo 24 da Lei, fez saber 
que as movimentações do seu sector na PGR contribuí-
ram para a detenção de Ordonez, 61 anos de idade, que 
já se pre parava para fugir do território da justiça. 

Aqui chegada, salientou que os agen tes da Polícia deve-
riam, para lá da des locação ao hospital em companhia 
da mulher espancada, ter ido à casa da mesma, visando 
protegê-la do seu com panheiro.”Ela estava muito abalada 
psicologicamente, por um lado, e não podia ter ficado 
72 horas na Polícia, por outro. Por isso é que tem de 
haver muita sensibilidade dos policiais», frisou a respon-
sável, que prometeu levar a unidades de polícia ac ções de 
formação sobre género e violência domés tica.”O objec-
tivo é fazer com que os agentes da ordem sejam mais 
intersectivos, reafirmou. 

Depois dos graves feri mento que sofreu após a agressão, 
a 13 de Novem bro, Maria de Lourdes, 54 anos de idade, 
continua a receber tratamento no Hospital de Benguela. 
Es pecialistas de diferentes áreas do saber e a sempre soli-
dária so ciedade civil de Benguela continuam a repudiar 
de forma veemente a acção, chegando, inclusive, a falar 
de um ma rido com sérios problemas mentais. 

Afinal, salientam, ciúme nenhum pode justificar 
tamanha barbárie. Em nome do Fórum de Mulheres 
Jornalis tas para a Igualdade no Género, Suzana Mendes 
garante que tudo está a ser feito para que a visada conte 
com o apoio de um advogado e de um psicólogo. Por 
ora, o Fórum está a”desafiar o silêncio despertando a 
sociedade por intermé dio dos órgãos de comunicação 
social, na certeza de que outros apoios em res posta à 
campanha lançada pelos fami liares da vítima estarão a 
caminho. 

Abrigo para as vítimas 
Na sessão realizada no município de Caimbambo, em 
parceria com o FMJIG, a directora Idalina Carlos reve-
lou que a província de Benguela ganha rá um abrigo para 
protecção de vítimas contra a violência doméstica. 

Não podendo a vítima estar mais de 72 horas sob custó-
dia das autoridades, surge a necessidade de um centro de 
acolhimento capaz de prestar apoio psicológico.”A nossa 
província terá a primazia de receber a experiência pilo-
to”, frisou. 

De acordo com Maria Idalina Carlos, a regulamenta-
ção da Lei contra a Violência Do méstica, aprovada em 
resposta à necessidade de uma convivência familiar sã, 
deverá trazer como novidade uma certa im posição.”Terá 
de ser o agressor ou a agressora a abandonar a casa, tendo 
como destino a cadeia ou não, para que a vítima, já fora 
do abrigo, regresse sem problema», esclare ceu.”Portanto, 
seremos a primeira província a ter um abrigo”, ressal-
tou, convicta de que sessões como a que foi realizada 
há pouco mais de uma se mana demonstram o ca rácter 
preventivo da Lei. 
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9.3  População clama por segurança
SEMANARIO ANGOLENSE
03 de Dezembro de 2011

Vários são os cidadãos que, todos os dias, re clamam 
pelos seus di reitos em todo o espaço nacional, em parti-
cular na cidade de Luanda, por esta albergar mais habi-
tantes do que algumas pro víncias juntas. Os direitos 
recla mados, grosso modo, estendem -se a vários sectores 
da vida social, desde o emprego à segurança pú blica, 
passando pela água, energia eléctrica, saúde, educação, 
entre outros. 

De um tempo a esta parte, os níveis de criminalidade 
em Lu anda, e não só, têm estado a atin gir proporções 
indubitavelmente alarmantes, de tal modo que, mesmo 
depois da famosa limpeza que o Ministério do Interior 
deci dira efectuar, o fenómeno torna- se assustador ma 
capital do país e nas restantes províncias. 

Corroborando a opinião de um leitor bem identificado, 
que nos escreveu na edição passada, ago ra, os melian-
tes não se resumem a jovens da classe média baixa, mas 
também filhos de altos dirigentes do próprio governo 
realizam as saltos em vários locais da perife ria. 

Em função das denúncias feitas a este jornal sobre cri-
minalidade em vários pontos da cidade de Luanda, o 
Semanário Angolense deslocou-se aos referidos bairros 
nomeadamente Kalemba II, Ro cha Pinto e Rasta, sito no 
Golfe 2, Kilamba Kiaxi, a fim de ouvir e viver o estado 
de espírito das pes soas que todos os dias são vítimas da 
delinquência. 

Foram hórridas as situações com que nos deparámos 
em cada local por onde a nossa equipa de reportagem 
passou, onde mora dores denunciaram o posiciona mento 
de alguns agentes da polí cia, que não têm desempe-
nhado com zelo as suas funções. 

No Kalemba II, bairro onde Sebastião Martins efectuou 
uma visita surpresa, devido ao telefo nema de um cidadão 
ao progra ma Espaço Pública, da Televisão Pública de 
Angola, no dia em que o chefe daquele pelouro fim 
es clarecer diversos assuntos do seu ministério, as coisas 
não vão bem. 

Além de apresentar dados não muito convincentes 
em relação ao estado da segurança e ordem pú blica, o 
ministro Sebastião Mar tins foi surpreendido por aquele 
cidadão do Kalemba II, que no exacto momento acabava 
de so frer um assalto à sua residência, por um grupo 
de meliantes, situa ção que o obrigou a deslocar-se, à 
madrugada, ao terreno. 

Posto lá, o ministro constatou a veracidade dos factos. 
Desilu são, pânico, desespero e muita falta de tranqui-
lidade no bair ro, encontrou populares com tremor e 
com suspeita de mais uma vez serem vítimas de pes soas 
impiedosas. 
«Em circunstâncias como essas por que passamos, o 
mi nistro do Interior tinha de ser já demitido devido ao 
nível de criminalidade, que tem estado a crescer con-
sideravelmente. Aqui, somos ameaçados e as saltados 
todos os santos dias, eles chegam a derrubar até pa redes 
para conseguirem o que almejam. Passamos muito mal», 
lamentou Fidel de Castro, mora dor daquele bairro há 
15 anos. 

Segundo outros moradores daquele subúrbio, os agentes 
da polícia que as vezes procuram intervir em alguns 
casos fla grantes de assaltos, não têm sido competentes, 
porque em certas ocasiões, eles põem-se em fuga, dei-
xando o cidadão à sua sorte e à mercê dos meliantes. 

Outros, quando são contacta dos a partir do número 
113, não atingem alguns lugares de difícil acesso, facili-
tando a ocorrência de crimes. Outras vezes, tem-se pro-
curado ligar para o 113 por altura de assaltos, mas, pura 
e simples mente, não se atende. 

A zona do”Rasta”é actual mente, segundo contaram, 
uma das que mais sofre assaltos ul timamente. Naquele 
subúrbio de Luanda, o crime tem vindo a ganhar corpo 
já há largos meses, não vivendo os cidadãos locais em 
paz e tranquilidade. 

Assaltos à mão armada, na via pública e a residências, 
violação sexual, tanto de menores como de adultas, são 
dos crimes mais frequentes naquela circunscrição, onde 
a esquadra da polícia tem sido incapaz de combater os 
de litos. 

«Somos pessoas esquecidas no que diz respeito à segu-
rança pública, somos tratados como os marginais 
desejam, fazem de nós o que eles bem entendem, os 
nossos filhos estão sujeitos a tudo. Os assaltos ocorrem a 
todo momento, roubam-nos sempre, a polícia está quase 
sempre indiferente a estes ca sos», desabafou Guilherme 
Pas coal, que já foi vítima vezes sem conta. 

No Rocha Pinto, especifica mente, na zona do”Marrocos», 
onde a liamba circula como chá, os moradores andam 
tris tes com o Ministério do Inte rior, também devido ao 
fraco desempenho da polícia de or dem pública. 

Sempre que a população soli cita a intervenção da polícia 
em situações alarmantes, esta não responde de forma 
positiva, so bretudo à noite, o período em que se verifica 
mais assaltos. Moradores confirmaram que os agentes 
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às vezes acorrem ao local, mas, por conhecerem a natu-
reza do meio, escapam-se das situações para que são 
cha mados. 
«o ministro do Interior de via ser demitido do cargo que 
exerce. Quando muitos pensa vam que o nível de crimi-
nalidade fosse a baixar, é exactamente o contrário. O 
índice de crimi nalidade cresce a cada dia que passa, aqui, 
não temos sossego. Ele devia sair», desabafou An dré dos 
1’assos, que vive no Ro cha Pinto. 

O que a Constituição diz sobre o assunto? 
A paz social, justiça, seguran ça, a ordem e tranquilidade 
são elementos ou direitos garantidos pela Constituição 
da República aos cidadãos, sem excepção, até porque a 
própria lei diz que todos somos iguais perante a lei. 

O artigo 209° e seguintes do capítulo IV da Constituição 
que refere sobre a garantia da Ordem e Polícia Nacional, 
diz que a ga rantia da ordem tem por objectivo a defesa 
da segurança e tranquili dade públicas, o asseguramento 
e protecção das instituições, dos cidadãos e respectivos 
bens e dos seus direitos e liberdades funda mentais, contra 
a criminalidade violenta ou organizada e outro tipo de 
ameaças e riscos, no estrito respeito pela Constituição, 
pelas leis e pelas convenções interna cionais de que 
Angola seja parte. A organização e o funcionamento dos 
órgãos que asseguram a ordem pública são estabelecidos 
por lei. 

O artigo 210°, também da Constituição, estabelece 
que a Polícia Nacional é a instituição nacional policial, 
regular e apar tidária, organizada na base da hierarquia e 
da disciplina, in cumbida da protecção e asseguramento 
policial do país, no estrito respeito pela Constituição e 
pelas leis, bem como pelas convenções internacional de 
que Angola seja parte. 

A Polícia Nacional compõe-se exclusivamente ae cida-
dãos ango lanos, sendo a sua organização úni ca para 
todo território nacional. A lei regula a organização e o 
funcio namento da Polícia Nacional. 

Por último, o artigo 211°, que aborda a Preservação 
da Segu rança do Estado, faz alusão a que a preserva-
ção da Segurança do Estado tem por objectivo a sal-
vaguarda do Estado democrático de direito, contra a 
criminalida de violenta ou organizada, bem como outro 
tipo de ameaças e riscos, no respeito da Consti tuição 
e das leis, bem como das convenções internacionais 
de que Angola seja parte. A preservação da segurança 
do Estado compre ende componentes institucionais de 
órgãos de inteligência e de se gurança do Estado. _ 

9.4  Índice de delinquência aumenta
Jornal ANGOLENSE
03 DE Dezembro de 2011

Situado no município do Sambizanga, o bairro dos 
Ossos co meça da rua de Silo é, passando pela estrada do 
Dande e se es tende até a subunidade, já para quem vêm 
de Cacuaco. O bairro fica a frente da Cadeia Central. 
No tempo colonial a área era mata e só mais tarde, 
após a in dependência, as pessoas come çaram a ocupar 
o local.”Antes da independência denominava- se lixeira 
dos Ossos”. 

Há dois anos estivemos neste mesmo bairro no qual os 
muní cipes apontavam a falta de energia eléctrica por 
toda sua extensão, como sendo um dos grandes pro-
blemas da área. Di ziam que estavam sem energia eléc-
trica há mais de trinta anos,”isto desde o surgimento do 
bairro”. 

O elevado índice de criminali dade, em consequência 
da ine xistência de energia eléctrica, também foi um dos 
aspectos apontados pelos moradores na altura. A partir 
das dezanove ho ras já ninguém podia circular, caso con-
trário era assaltado. Por outro lado, o mau estado das 
vias, falta de água potável e espaços de lazer, igualmente 
preocupava os munícipes. Até ao passado 2009, volta-
mos ao bairro dos Ossos a fim de con statar as mudan-
ças que ocor reram ao longo deste período. Luzia Filipe, 
também munícipe, disse que estão sem energia eléctrica 
há mais de um mês por causa de um cabo de alta ten são 
que queimou e até ao mo mento a equipa da EDEL não 
se ecos Bolas 8, Cuca Squad e Os 60, são os grupos que 
estão a atacar actualmente. A partir das dezoito horas, 
todos os moradores se recolhem, porque é justamente 
neste período que os delin quentes começam a agir pre-
dispôs a arranjar. Quanto a criminalidade, contou as 
lutas com garrafas entre grupos, são frequentes,”mas 
isso acontece apenas em algumas ruas e não em todo o 
bairro”, disse. 

Outra munícipe, acresceu,”Es tamos a finalizar as provas 
finais com medo, porque sempre que chega esta época os 
grupos de marginais ficam à porta da esco la a espera dos 
estudantes”, de nunciou. 

Munícipe há mais de dezasseis anos, João Caculo, disse 
que o índice de criminal idade há coisa de um tempo 
atrás já havia dimi nuído, mas que actualmente tende 
aumentar. Contou ainda que os”gatunos”preferem os 
alvos que passam pela rua do que as residências. Os 
telemó veis são os objectos preferenci ais dos mesmos. 
Por outro lado, disse que aos fins-de-semana, o bairro 
tem tido bastante movi mento em termos de festas. O 
espaço mais famoso da área onde são realizados eventos 
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como festas de aniversário, ra ves e espectáculos músico 
cul turais”Salão Estrela”, frisou. Quanto ao saneamento 
básico falou que existe contentores em grande escala e o 
camião do li xo tem feito a recolha todos os dias.”A saída 
do Mercado Roque Santeiro afectou-nos muito, nós 
como taxistas”, pro feriu. Garcia Afonso, outro morador, 
exprimiu que a retirada do mercado fez com que o fluxo 
de passageiros que outrora se registava, diminuísse bas-
tante. Explicou, antes trabalhavam da Comarca até ao 
Roque Santeiro e cobravam cem Kwanzas, mas actu-
almente têm que esticar o trajecto até ao mercado do 
Panguila ao mesmo preço.”Em Dezembro era o período 
que mais facturávamos, agora não estamos a conseguir 
completar vinte mil kwanzas”, lamentou. Por outro lado, 
apontou a delin quência como sendo a principal preocu-
pação dos munícipes da zona, tendo salientado que o 
grupo de marginais,”Os 60”, actualmente estão atirar a 
tran quilidade aos moradores e que a polícia tem conhe-
cimento da situação mas não faz nada.”Antes, os grupos 
que estavam a bater eram os Vermelhinhos e Os pepe”, 
informou. De acordo com o mesmo, os elementos que 
compõem estas quadrilhas são jovens da faixa etária dos 
dezassete, dezanove anos que tem provocado tumulto no 
bair ro. A nossa fonte contou-nos, que há dois anos atrás 
deram  lhe com uma catana no rosto, e na rua dos Leiões 
Bravos”tinha acabado de estacionar o carro, quando 
percebi que havia luta entre dois grupos na rua, no meio 
daquela confusão deram- me com uma catana no rosto 
num dos elementos do grupo Zé pequeno”contou, acres-
centado que as lutas entre as Squads têm sido frequen-
tes, sobretudo no período nocturno.”Os que residem no 
bairro dos Ossos não podem passar pela rua da Comarca 
e os da Comarca tam bém não passam pelos Ossos”disse. 

Já Heldemir Baltazar começa por dizer que o bairro já 
esteve mal em termos de criminalidade, mas a partir de 
2001 à 2002 o quadro mudou. Pelo menos no bairro 
dos Ossos nas áreas co mo Nguanha Só Boa, São Pe dro 
da Barra e bairro Uíge são zonas que ainda estão afecta-
das.”Mas aqui graças a Deus acabou”, frisou. Segundo o 
mesmo. o bairro está diferente, tem um Instituto Médio, 
uma es cola primária e as demais são colégios. Quanto a 
energia elé ctrica referiu que está melhor do que antes, 
apesar dos cortes constantes. 

9.5  São Paulo contínua a registar 
roubos à luz do dia 
Jornal ANGOLENSE
10 de Dezembro de 2011

Dando continuidade a radi ografia que temos vindo a 
efec tuar no ex-município do Sambizanga, esta semana 
nos deslo camos à Avenida dos Com batentes, onde 
outrora existia a Feira Ngoma, um espaço que albergava 

mais de noventa lojas viradas para o comércio geral. 
Segundo informações de popu lares, a infra-estrutura 
foi demo lida porque no seu interior era desenvolvida 
actividade comer cial ilegal. Sobre o assunto, apu-
ramos no local que esta acção foi executada pela então 
Admi nistração do Sambizanga e ser viu para melhorar 
a imagem ur banística, no sentido de propor cionar aos 
munícipes da zona um ambiente mais saudável. 

De acordo com alguns ex-feirantes que actualmente 
desen volvem o comercio de forma informal, ao longo 
da avenida, pa gavam um valor equivalente a duzentos e 
cinquenta á qui nhentos dólares mensalmente, isto con-
soante os metros qua drados que cada estabeleci mento 
comercial ocupava. Dis seram ainda que um represen-
tante da administração comunal do Bairro Operário, 
município do Sambizanga, cedeu às terças, quintas e os 
sábados, para os ex-feirantes venderem e às se gundas, 
quartas e sextas a ven da é feita no Largo da Magestic. 
Filipe Samuel, comerciante de sapatos, contou que tão 
logo a feira foi encerrada os vendedo res começaram a 
vender na via. No entanto, de forma ilegal, e várias vezes 
tiveram de enfren tar os fiscais do governo provin cial 
para que os seus bens não fossem apreendidos e levados
para administração da circun scrição. 

“Não tínhamos lugar fixo para vender, lamentou, ao 
mesmo tempo que acrescentou que, em virtude desta 
situação foram chamados na administração onde 
ficou acordado que passa riam a vender três dias por 
se mana”mas esses dias são pou cos, porque numa semana 
tra balhar apenas três dias é complicado para nós comer-
ciantes”, disse. 

Disse ainda que muitas vezes arriscam-se aparecer nos 
dias que não foram estipulados e quando são surpreen-
didos pe los fiscais a mercadoria é apreendia e encami-
nhada para a administração. Para reaverem os seus bens, 
os comerciantes disseram a nossa reportagem que são 
obrigados a pagar uma multa”já paguei vinte quatro mil 
kwanzas de multa pela a apreensão da minha mercado-
ria”, disse um vendedor, agastado com a situação. 

O mesmo denunciou que após a recepção dos produtos 
apreen didos falta, regra geral, sempre alguma coisa que 
presume seja subtraída pelos ficais. Por outro lado, disse 
que a feira era bas tante desenvolvida e, por essa razão, 
atraía muitos clientes. Tito de Oliveira, comerciante de 
sapatos, está no local faz cinco anos. Todos os dias na 
Avenida dos Combatentes, Tito Oliveira começa a sua 
actividade laboral a partir das nove horas da ma nhã e 
só termina às 17 horas. Os calçados que comercializa 
adquiri-os nas cacheiras viajan tes, vulgo moambeiras, 
que por sua vez trazem os sapatos, té nis e outros vestuá-
rios da África do Sul, da China, da Tailândia e do Brasil. 
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Na hora da revenda, o nosso interlocutor disse que os 
preços dos calçados variam de acordo com a origem de 
cada um deles. 

A nossa ronda continuava pela zona. Algum tempo 
depois, encontramos Francisco Mukua, vendedor há 
mais de sete anos, que disse não concordar com a ordem 
da administração que orienta os dias que os comer-
ciantes têm de vender, durante a semana, no caso três 
dias. Por isso, prefere desrespeitar a orientação e faz-se 
presente no local todos os dias, mesmo sa bendo do risco 
que corre de ficar sem os seus bens, ou então de pagar 
uma multa pesa da caso for actuado pelos fiscais. 

Na conversa com o Angolense, Francisco Mukua contou 
que já esteve em situações que teve de negociar com os 
fiscais para não perder a mercadoria, por te mer que os 
artigos não vão pa rar a administração.”As vezes pagamos 
quatro a cinco mil kwanzas aos fiscais. Este é o nosso 
pão de cada dia, não po demos deixar”, disse. 

Quanto aos preços, explicou que variam de acordo ao 
estilo. Por exemplo, as plataformas”sapatos altos”variam 
de sete a seis mil e quinhentos kwanzas, enquanto que as 
sandálias e sabrinas custam três mil, havendo algumas 
mais baratas. 

“A feira era o melhor espaço para vendermos”, disse, 
António Correia, outro vendedor, que la mentou o facto 
de ter sido des truída, pois as pessoas já co nheciam o local 
e tinham mais facilidade de comparar os seus artigos 
com segurança. Disse que na rua torna-se complicado 
porque muitos clientes não sa bem onde estão situados. 

Após Avenida dos Combaten tes, dirigimo-nos em 
direcção ao bairro do São Paulo, concreta mente na rua 
Cristiano dos San tos, área onde podemos encontrar o 
maior fluxo de armazéns e lojas, cujos proprietários são, 
na sua maioria, oriundos do Brasil, China, Senegal, das 
Guinés e do Congo Democrático. 

No interior dos armazéns e das lojas podem ser encontra-
dos vestuários, calçados, artigos de decoração, utensílios 
de cozin ha entre outras variedades. Na ala exterior dos 
armazéns, es tão as vendedoras ambulantes, vulgarmente 
conhecidas por zungueiras que, por sua vez, compram 
os produtos nas lojas à grosso e vendem as pessoas que 
vão à procura de adquirir al guns desses bens. 

Do outro lado da estrada é o ponto onde os taxistas 
exercem o seu trabalho, mas acabam por colocar as suas 
viaturas bem ao meio da estrada, provocando conges-
tionamento no trânsito. A tarifa da corrida custa cem 
kwanzas, mas alguns dos taxis tas disseram tendo em 
conta que estamos no mês da quadra fes tiva os preços 

mudam”. Adian taram ainda que isso acontece por causa 
do fluxo de pessoas que se dirigem aos armazéns e lojas 
para fazer compras em grandes quantidades. 

Damião Júnior, cobrador de táxi que estava a anunciar 
a viagem na rota Aeroporto Rocha Pinto, no valor de 
duzentos kwanzas. O jovem chamou-nos atenção pelo 
seguinte:”isto ainda não é nada”, frisou. 

Os roubos, pois claro 
No bairro de São Paulo não há só comércio. Há também 
lugar para os amigos do alheio, que aproveitam-se da 
fraca pre sença policial no local. Por isso, registam-se 
roubos constante de diversos bens, o que preocupa tanto 
os muní cipes como os transeuntes, mas sem solução à 
vista. Os meliantes aproveitam-se da dis tracção das 
pessoas para rou bar”, contou uma munícipe. No decor-
rer da reportagem assisti mos a um assalto frustrado em 
que uma senhora que vinha ca minhando em direcção 
aos ar mazéns no meio da multidão trazia consigo algum 
dinheiro no bolso, facto que chamou aten ção ao”amigo 
do alheio que de imediato colocou a mão no bol so da 
mesma no intuito de furtar, mas sem sucesso. 

A grande quantidade de lixo maioritariamente produ-
zida pe los comerciantes que ali exer cem a sua actividade, 
é outro problema que afecta a rua, os munícipes da zona 
culpam os comerciantes pelo mau estado da área porque 
após as suas vendas os mesmos não fazem a recolha dos 
resíduos. 

O mês de Dezembro é o perío do em que as pessoas 
procu ram desde alimentos aos brin des, tanto para o natal 
como o ano novo, mas ao contrário dos anos anteriores 
em que as pes soas começavam a preparar-se a partir das 
ultimas semanas de Novembro, este ano o cenário está 
diferente.”Este ano esta escuro não há cliente”, disse Ana 
António, vendedora. 

Para a mesma, as pessoas es tão a perder o interesse 
de co memorar b natal, por isso, há pouca procura. 
Salientou ainda que todos os anos sempre que chega esta 
época troca de ne gócio e vende enfeites de natal, real-
çando que parte da merca doria que esta a vender é do 
ano transacto. 

Domingas Pedro, cliente, disse que todos os anos têm 
frequen tado os armazéns do São Paulo pelo facto de os 
preços serem mais acessíveis. Para ela, o na tal é símbolo 
de união familiar”por isso o mais importante é reunir a 
família toda em casa e fazer gastos consoante o bolso”, 
aconselhou. 

Isabel Cipriano, comerciante de formas, referiu que 
o presente ano está mal em relação aos an teriores, 
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porque sente que há pouca demanda por parte dos 
clientes”talvez seja porque es tamos no princípio do mês, 
va mos esperar”, frisou. 

André Marcolino, responsável de um dos armazéns 
de brin quedos, proferiu que às vendas estão baixas em 
relação ao ano anterior, pois nesta altura o sto ck começa 
já a esgotar. 

9.6  Polícia retira 684 marginais das 
ruas de Lunda 
Jornal ANGOLENSE
10 de Dezembro de 2011

De algum tempo a esta parte, alguns munícipes de 
Luanda têm reclamado o aumento do ín dice de crimi-
nalidade. Para combater os crimes nesses mu nicípios e 
devolver a segurança aos munícipes, o Comando Pro-
vincial de Luanda, incrementou uma operação consubs-
tanciada em patrulhamento intensivo e buscas dirigidas 
nos referidos territórios. 

Denominada”Pré- quadra festi va”, a operação foi 
desencadea da nos municípios considerados mais peri-
gosos de Luanda ac tualmente, com destaque para a 
Maianga, Sambizanga Cazenga, Rangel e Viana. O 
Comando Provincial de Luanda, cumprin do mandados 
de captura e recolha de indivíduos tidos como vadios, 
lavadores e arru madores de viaturas e prostitu tas, aquele 
comando deteve cerca de 684 pessoas. 

A referida operação, segundo apurou este jornal, permi-
tiu es clarecer 326 crimes que se en contravam sob inves-
tigação, com destaque para 10 homicí dios voluntários, 
dois homicídios frustrados, 10 violações, uma ofensa 
corporal por disparo de arma de fogo, 108 roubos dos 
quais 9 de viaturas, 87 furtos entre os quais 4 ameaças 
de morte e um fogo posto. Os referidos crimes foram 
cometi dos nos municípios do Cazenga, Sambizanga, 
Viana, Cacuaco, Kilamba Kiaxi e Maianga. Foram ainda 
desmantelados parcialmente três associações de malfei-
tores, denominados”Os Bombas”,”Os Baianos”e”DNIC 
Squad”, numa compo sição de 24 elementos que actua-
vam nos municípios do Cazenga e Sambizanga. 

Estes grupos, segundo a polí cia, dedicavam-se ao roubo, 
assassinatos e violações de mulheres na via pública e em 
residências. 

No que concerne ao ordena mento e fiscalização do 
trânsito automóvel, foram detidos cinco automobilistas 
por prática de condução ilegal, remetidos ao Tribunal 
e aplicadas penas de prisão efectiva de 30 dias. Foram 
aplicadas também 7.687 multas por diversas infracções 

ao código de estrada, assim como apreendidas um total 
de 467 viaturas por diversas infrac ções ao Código de 
Estrada e 606 motorizadas por várias irre gularidades. 
Comissário de bordo da TAAG no”jogo”

No domínio do combate aos ilí citos económicos, foram 
regis tadas 72 infracções, 35 indivídu os foram detidos 
por práticas de delitos económicos, assim como foram 
apreendidos 5.400.00 mil Kwanzas, 1.735 CDs, 2.053 
DVDs, 237 cartões de recarga das duas empresas de 
telefonia móvel, assim como 162 kg de medicamentos 
diversos, 52 armas de fogo do tipo AKM e 13 pistolas, 
das quais seis Gericho, cinco Macarov, uma Barak, igual 
número do tipo Star. 

Foram também detidos cerca de 17 indivíduos que dedi-
cavam-se à venda ilegal de terrenos nos municípios de 
Via na e Benfica. Por outro lado, foi também deti do o 
cidadão Gabriel Kauli, 47 de idade ter alegadamente des-
viado 49 contentores do Gover no Provincial de Luanda 
e sete elementos por crime de branqueamento de capitais 
no valor de seis milhões e 725. 255 mil dólares norte 
americanos. 

Entre os quais fazem parte dois cidadãos Gambianos 
identifica dos por Kemo Sillah, Haji Sumbundu e con-
tavam com ajuda de cinco funcionários da compa nhia 
aérea nacional TAAG, iden tificados por Pascoal Abílio, 
An tónio Nicolau, João Manuel, Ro drigues Kilembenta e 
Armando das Neves, este último Comis sário de Bordo. 

9.7  Delinquentes fustigam munícipes 
de Luanda
Jornal ANGOLENSE
10 de Dezembro de 2011

A onda de criminalidade na capi tal do país, sobretudo 
no interior de subúrbios, progride de forma ameaçadora 
e com avanços pe rigoso. 
Exprime ser assunto muitíssimo sério, cuja estraté-
gia para o seu combate, depende da participa ção de 
toda a sociedade, inde pendentemente, da boa vonta de, 
bravura e determinação que a Polícia Nacional arris-
que em preender A Policia Nacional, não se con duzirá 
no combate cerrado sozi nha à delinquência, se estiver 
desacompanhada e dissociada dos munícipes. De modo 
geral, todos nós, os cidadãos, e as ins tituições, fazemos 
parte de liga ção, com obrigação de denun ciar e comba-
ter à criminalidade para que haja sucessos, que le vem a 
efectivação da paz e da ordem pública, em benefício das 
populações e dos bens públi cos. 

Depois da Policia Nacional, ter abordado sucessiva-
mente so bre a questão da delinquência, da actuação e 
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modos”operandis”dos gangs e, dos diferentes grupos 
que deambulam as zo nas do Catinton, 3 embondeiros, 
bairro Malanjino, nos Municípios da Maianga e do 
Golfe, para não se falar dos bairros dos Os sos, Cazenga, 
Petrangol, bairro do Uíge e outros, compreende mos, que 
o fenómeno do surgi mento destes malfeitores é mui-
tíssimo conhecido, embora a fu nesta falta de energia 
eléctrica, de arruamento e da falta da vigi lância policial 
para a sua pre venção, sejam tidos como ali cerces de con-
centração de de linquentes nestes bairros des protegidos e 
entregues à sua sorte. 

Os marginais utilizam armas convencionais de guerra 
do tipo AKM e de outros calibres. Sus pendem-se por 
cima dos tectos das casas, derrubando paredes com 
marretas e picaretas e, quando introduzidos no interior 
de residências, matam e prati cam acções de violação as 
crianças, mulheres e velhas. Depois de violarem e estu-
prar as famílias, obrigam-nas que estas transportem os 
seus ha veres (botijas de gás, televisores, aparelhos elec-
trónicos, te lemóveis e etc.!...), para viatu ras que eles 
trazem ou à amon toam em lugares de maior segu rança 
dos bandidos. 

A vida à noite, nos subúrbios dos musseques de Luanda, 
é pior que na selva. A lei do fuzil governa os bairros alar-
gados por bandidos. Cidadãos despro tegidos e coloca-
dos a sua sorte, são sucessivamente mortos. Sucedem-se 
casos que as ve zes nem os próprios munícipes encontram 
explicações. Sabemos que a Policia Nacional tem estado a 
investigar e a pau tar por uma atitude de louvar Sabemos 
nós que a nossa Poli cia Nacional, se tem empenha do 
em investigar vários casos de assassinatos e de outros 
abusos que preocupam a ordem e tranquilidade públicas 
no nosso país. Diariamente as po pulações apresentam 
queixas contra malfeitores que tiram vi das e sossego das 
populações nos mais variados bairros, acu sando grupos 
de gangs que ameaçam algumas das vezes atearem fogo 
em casas ou mesmo partem paredes para ape nas rouba-
rem um simples tele móvel. Testemunhas nessa ci dade 
conta ter visto situações bastantes tristes e da falta de 
segurança sobretudo no cair da noite. Estes relatos 
demonstram haver provas de assassinatos, algumas 
vezes que se confun dem com as execuções sumá rias, 
como aconteceu por exem plo com a morte do jovem 
Kleber Genivaldo Teodoro, sem quaisquer explicações 
por parte da instituição responsável pela investigação 
criminal, ocorrido no Município da Samba - Benfi ca, no 
passado dia 10 de Maio, declara que o assunto continua 
ainda por se esclarecer, ou seja, o trabalho da polícia na 
investi gação segue seu curso normal. Não há preocupa-
ção nem pres sa. Que aguardem! Ponto final. Como que 
a vida não tivesse va lor. Esqueceu-se o cumprimento do 
que se encontra plasmado na Constituição da República 
de Angola, recentemente aprova da, no seu artigo 30° 

que expre ssa o Estado respeita e protege a vida da pessoa 
humana, que é inviolável. 

Para dizer que é extremamente difícil realçar aconteci-
mentos desgostos os com que se tem passado os cidadãos 
em espe cial, pacíficos citadinos luanden ses. Muito triste 
ainda se liga, quando, solicitado à intervenção inadiá-
vel da Polícia Nacional, pelo atraso de intervenção da 
ronda, os delinquentes, sabendo de antemão que as irre-
gulares forças da ordem não se farão presentes, as acções 
de bar baridade fazem-nas com bas tante violência. 

Se os sentimentos que ouvimos por parte das mulheres, 
das crianças e dos velhos, do tipo la drões ou assassinos nos 
matam sem que o governo nos proteja, prontamente, o 
mais importante, é que aqueles que são hoje res ponsáveis 
pela ordem e tranqui lidade públicas, ou seja a polícia 
de aproximação, devem prestar mais atenção às zonas 
periféric as com realizações de patrulha mentos e coloca-
ção de esqua dras móveis nas faixas tidas co mo cinzen-
tas. Por exemplo, o emblemático facto que ocorreu no 
dia 13 de Abril do corrente, no bairro Palanca, por volta 
das 20 horas e trinta minutos, quando saía do bairro 
do Golfe 2, o cidadão Acácio Pedro Zinda, de 26 anos 
de idade, que sofreu um assalto dirigido por”Sonick”, 
tendo-lhe sido surripiado a sua viatura de marca Toyota 
Corolla (rabo do pato), e de lhe ter sido dado com a 
coronha da arma na boca, ressalta uma das reali dades 
frequentes em Luanda. Portanto, Não é de hoje as preo-
cupações dos cidadãos apre sentadas as autoridades a 
ques tão da delinquência nos bairros. No Catinton e no 
3 Embondeiros, por exemplo, a Comissão de Moradores 
daquela zona, auxili ados por”Man-Salas”, remeteu um 
abaixo-assinado, como sinal de reclamação colectivo à 
Poli cia Nacional. Essa extraordi nária preocupação não 
foi satis feita pelos Comandos Munici pais da Maianga 
e tão pouco do Golfe 2 que superintendem a área. Os 
munícipes continuam estupefactos com a situação. 
Estupefacção pelas desconheci das atitudes da Polícia 
Nacional e a incompreensão do problema da falta de 
iluminação do bairro que incentiva a pratica de come-
timentos de vários crimes de ho micídios e de violações. 
Assombro também, pela inércia dos munícipes que 
sempre pro feriram não fazerem denúncias as autorida-
des para se acabar com os malfeitores que causam terror 
as populações indefesas dos subúrbios de Luanda. 

Eu não duvido da seriedade e do papel da Policia 
Nacional. Acre dito sim da falta de coragem de alguns 
polícias. Penso que a seriedade e a coragem, deviam 
estar presentes no Catinton, no bairro do Huambo, 
no 3 Emb ondeiros e nos outros bairros de Luanda. Os 
Comandantes Municipais não devem simples mente do 
esforço, da acção e da dinâmica do Comando Geral. É 
preciso sim haver iniciativas no bom sentido e encon-
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trarmos as boas práticas. Necessitamos de bons e presti-
giados Co mandantes porque a nobreza das suas funções, 
é a de mante rem a ordem e tranquilidade pú blicas nas 
suas áreas de jurisdi ção. 

9.9  MIFAMU e Assembleia Nacional 
com balanços positivos
Semanário Factual
17 de Dezembro de 2011

A aprovação da Lei Contra a Violência Doméstica consti-
tui marco de inegável re ferência no funcionamen to da 
Assembleia Nacio nal, durante o ano 2011, não fosse 
a sua importân cia no combate a este mal e o modo 
como a sociedade se mobilizou e aplaudiu o seu surgi-
mento, consider ou, esta semana, a ministra da Família e 
Promoção da Mulher, Genoveva Uno. 

Remetida em Dezem bro de 2010 à Assembleia Nacional, 
foram necessá rios seis meses de consulta pública para se 
expurga rem as debilidades detec tadas durante as discus-
sões nas comissões de especiali dade do Parlamento. 

Foi realizado um traba lho árduo por parte dos deputa-
dos, do Ministério da Família e Promoção da Mulher, 
bem como da so ciedade, para que o diplo ma fosse uma 
realidade e satisfizesse o desejo dos ci dadãos que viam 
nele um meio para reduzir os casos de violência domés-
tica que, em 2010, rondou os cerca de seis mil. 

Assim sendo, ficou ga rantida a oportunidade de san-
cionar e responsabilizar os actos que atentem con tra 
a mulher grávida, o me nor, o idoso e as pessoas psico-
lógica, física e eco nomicamente vulneráveis e práticas 
tradicionais que ferem a dignidade humana. 

A adequação procurou delimitar o objecto e am pliar o 
âmbito da lei, vi sando dar resposta célere à realidade 
social actual e evitar atentado aos direi tos, liberdade e 
garantias fundamentais dos cida dãos. 

Deste modo, o produto final reflecte sobre uma adequa-
ção da proposta proveniente do Executivo às recomen-
dações saídas da discussão na especiali dade e nos debates 
públi cos, estando conformada a proposta do Executivo 
aos princípios de garantia ju rídico criminal, à concilia-
ção e coesão familiar, à reinserção e à protecção da vida 
e do agente do crime. 

Clarificado conceito de violência doméstica 
Na mesma perspectiva, foi clarificado o conceito de vio-
lência doméstica e as suas manifestações no do mínio 
familiar, patrimonial, sexual, verbal, físico e psicológico, 
bem como o seu impacto na sociedade. 

Tendo em conta que as sociedades são produtoras 
de contradições susceptí veis de desencadear actos de 
violência, a educação, a sensibilização, a informa ção, 
a formação e a assis tência social são arrolados como 
principais instru mentos de prevenção do fenómeno. 

O diploma adopta um conjunto de medidas de apoio 
e protecção da víti ma e do agente, em que se destaca 
a possibilidade de encaminhamento para es paços de 
abrigo, sempre que a gravidade da situação determine a 
restrição de contactos entre a vítima e o agente do crime 
e sem pre que a segurança da vítima ou interesse proces-
sual o justifique. 

Assembleia Nacional Um ano positivo 
Outro assunto não menos importante no quadro da 
actividade da Assembleia Nacional em 2011, o depu-
tado do MPLA, Higino Carneiro, afirmou ter a ver 
com a criação da Comissão Par lamentar de Inquérito, 
destinada a averiguar os eventuais casos de into-
lerância política na província do Huambo, alegados 
pela UNlTA. 

A comissão, presidida pelo deputado Higino Carneiro, 
trabalhou na província do Huambo e, directamente, com 
as pes soas envolvidas nos casos denunciados durante três 
meses, para se apurar a veracidade dos factos. 

No final, este órgão concluiu serem infunda das as ale-
gações da UNlTA, uma vez as provas produ zidas, essen-
cialmente sus tentadas por depoimentos e imagens de 
vídeo, não terem conduzido a ne nhum caso de intole-
rância política. 

Em 2011, os deputa dos prosseguiram com a tarefa de 
adequação da lei avulsa à Constituição aprovada em 
2010, apro vando um grande número de leis, das quais 
se desta cam as leis de Alteração ao Regime Jurídico do 
Notariado, ao Código Civil, ao Regime Geral das Taxas, 
Regime Sim plificado de Execuções Fiscais, sobre as 
Comu nicações Electrónicas e dos Serviços da Socie dade 
de Informação e das Transgressões Adminis trativas. 

Estes documentos prosseguem uma maior competitivi-
dade da eco nomia nacional, baixos custos da habitação 
so cial, consolidação da autoridade do Estado em maté-
rias fiscais e tribu tárias, maior celeridade na relação 
entre a admi nistração e o cidadão e punição dos crimes 
ci bernéticos. 

Realce, igualmente, pa ra as leis sobre Parcerias Público-
privado, Sistema Estatístico Nacional, Lu tos Nacionais, 
Feriados Nacionais, Locais e Datas de Celebração 
Nacional, bem como a que cria o município de Belas. 
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9.10  Parceiros sociais chamados a 
contribuírem na divulgação da lei 
contra a violência
Jornal de Angola
17 de Dezembro de 20111

A vice-governadora do Uíge para sector político e social, 
disse, on tem na capital da província, que há interesse em 
envolver Igrejas e Or ganizações Não-Governamentais 
na campanha de divulgação da Lei contra a Violência 
Doméstica. 

Maria da Silva e Silva, que falava num encontro sobre 
violência do méstica, declarou que o governo local 
assumiu como obrigação con gregar os parceiros para 
divulgar a lei de protecção das famílias. 

Na reunião, em que participaram responsáveis dos sec-
tores da saú de, finanças, comunicação social, assistência 
e reinserção social, in vestigação criminal, além de auto-
ridades tradicionais, entidades reli giosas e representantes 
de organi zações de mulheres, a vice-gover nadora pediu 
melhor coordenação e articulação no atendimento das 
vítimas de violência doméstica. 

A vice-governadora também pe diu às instituições que 
recebem de núncias de vítimas de violência do méstica que 
lhes transmitam con fiança para se sentirem incentiva das 
a denunciarem publicamente os abusos a que são sujei-
tas e recor dou que o Executivo está preocu pado com o 
bem-estar e a protec ção das famílias falta de diálogo e 
de recursos finan ceiros para uma assistência condig na às 
famílias, referiu, são factores que criam instabilidade e 
desestruturam as famílias. A intolerância e a de diálogo 
e de recursos financeiros para uma assistência condigna 
às famílias referiu, são factores que criam instabilidade e 
desestruturam as famílias.   

O diploma legal, aprovado em Junho, encerra um con-
junto de me didas de apoio e de protecção à víti ma, como 
o seu encaminhamento para um abrigo específico e a 
res trição de contactos com ela por par te do criminoso. 

O apoio gratuito psicológico, social, médico e jurídico e 
a contuto de vítima são outras medidas que o diploma 
le gal contempla. Quanto à reconci liação das famílias 
estão criados mecanismos de resolução de pe quenos 
conflitos que comportem actos de violência doméstica 
que admitam perdão. 

No domínio da responsabilida de criminal, o diploma 
legal cria novos tipos penais públicos e san ções para 
casos de ofensa à inte gridade física e psicológica grave 
e irreversível, falta de prestação de alimentos à criança.

9.11  O crime em Angola
Semanário O Independente
17 de Dezembro de 2011

Nesta retrospectiva que mais marcou os acontecimentos 
sociais, bem gostaríamos de destacar os”casos de justiça 
por mãos próprias”que grassam por Luanda, nas últimas 
semanas apontam para o crescimento deste fenómeno, 
que, volta e meia, polariza as atenções dos cidadãos. 

Em intervalo de poucas horas e quiçá até minutos, 
assiste-se o fenó meno”crime”. Os bairros Palanca, 
Imbondeiro, Combustíveis, Viana e Pa raíso são até ao 
momento, numa or dem aleatória, os mais endémicos 
no que a esta prática diz respeito. A gran de preocupa-
ção manifestada pelas autoridades é que a moda venha 
a pegar e estender-se aos demais bairros de Luanda. E 
pelo andar da carruagem, a ‘praga’ pode atingir o país, 
se medidas profilácticas não forem tomadas em tempo 
julgado oportuno.
 
Durante o ano que está preste a fin dar a prática de”queima 
aos bandidos ainda vivos”, o espancamento por mãos 
próprias, parece estar na moda. Na maioria dos casos os 
promotores de tao mórbida decisão são descon hecidos, 
ignoram todo o tipo de pe dido de perdão pronunciado 
pelas vi timas e resolvem por conta e risco fa zer justiça 
por mãos próprias. 

Durante o ano, o que demais foram reportados, neste 
campo, foram as suntos assustadores, onde em alguns 
casos mesmo com a polícia presente ou a chegar, os 
meliantes, foram, pura e simplesmente, submetidos a 
uma impiedosa sessão de espancamento pelos popula-
res, antes que estes deci dissem por queimá-los vivos até 
à morte. 

Delinquência Juvenil tem estado a aumentar no pais 
O número de jovens dos 14 aos 18 anos deidade em con-
flito coma lei tem estado a aumentar nos últimos tem-
pos. Os jovens estão envolvidos em crimes de assaltos à 
mão armada a residências, roubo de telemóveis, car ros e 
violação sexual. 

Esses jovens sofrem de vários pro blemas no lar, como a 
falta de empre go, de educação, de cuidados de saú de, de 
atenção dos pais e de inserção na sociedade. 

Este é um fenómeno social em rela ção ao qual a Polícia, 
em certa medida, é impotente para dar solução. À cor-
poração só resta combater os efeitos.

Nestes centros, os jovens seriam acompanhados por 
uma equipa de psicólogos, sociólogos e outros espe-
cialistas, que iriam fazer um acom panhamento fechado, 
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no sentido de descobrir as causas que estão na base do 
seu comportamento margina. 

O Parlamento Escolar é um pro jecto que está a ser ini-
cialmente im plementado nas províncias de Luan da e 
Cabinda e tem como grupo-alvo jovens estudantes dos 
15 aos 20 anos das escolas públicas do primeiro ciclo 

Desemprego e o alcoolismo são as causas apontadas 
Durante o ano que esta preste a findar, três homicídios 
foram regista dos pelo Comando Provincial do Bié da 
Polícia Nacional. Os homicídios fo ram por intoxica-
ção de medicamen tos, espancamento e por acidente de 
viação. 

Constam ainda dos crimes o uso e posse de estupefa-
cientes, desobe diência, ameaça de morte e ofensas cor-
porais. Entrada ilegal em casa a lheia, ofensa corporal 
com arma de fo go, roubo, furto de motorizadas, burla e 
tentativa de fogo-posto, são, dentre outros, casos regista-
dos no período em questão. 
Os crimes, segundo a fonte que vi mos citando até ao 
momento, tiveram como as principais causas o uso exces-
sivo consumo de bebidas alcoólicas e de estupefaciente.

Fome: A causa principal dos assaltos em Luanda 
Todos sabem exactamente as ra zões principais que ori-
ginam a pro pagação exaustiva do fenómeno as saltos 
em Luanda: Falta de trabalho e um guia positivo aos 
futuros danação. Todo ser humano necessita alimentos, 
casa e educação para criar as ferra mentas primárias para 
uma vida acei tável. 

O problema não se prende com o aumento do disposi-
tivo militar ou poli cial nas ruas. Os assaltos em Luanda 
ultrapassam as entidades policiais. É um assunto 
político-económico. 

Não é aceitável ver crianças de cin co à dez anos a pulu-
larem pela cidade sem uma definição de vida. Estes ado-
lescentes, crescem sem rumo. Cres cem sem uma defi-
nição concreta entre o mal e bem. Crescem sem amor. 
Cres cem sem princípios básicos de convi vência social. 

Policia prende mulher com cocaína nos 6rgãos 
genitais 
Uma cidadã angolana de trinta e dois anos de idade foi 
detida, no de correr do ano em curso em Luanda, pela 
DNIC, por tráfico de droga. Anita Luniasi trazia do 
Brasil noventa e qua tro cápsulas de cocaína nas cavi-
dades abdominal e vaginal. O chefe do De partamento 
Nacional de Investigação nos portos, aeroportos e 
postos fron teiriços, que revelou o facto, afirmou que nos 
últimos tempos a apreensão de cocaína, no aeroporto 4 
de Feve reiro tornou-se muito frequente. O Brasil tem 

sido a principal fonte dessa droga que entra em Angola 
por via aérea. 

Explicou que os traficantes de dro ga socorrem-se de 
vários expedientes para tentarem escapar ao controlo 
das autoridades. 

Máquina de terraplanagem no 5amblzanga sabotada 
Delinquentes não identificados queimaram uma 
máquina de terra planagem que estava a reabilitar a 
Rua Lueji Ankonda no, município do Sambizanga, em 
Luanda. 

Segundo o administrador da co muna sede, a máquina, 
de marca Komanatsu Giratória, pertença da em presa de 
Obras Públicas Particulares (OPP), tinha como missão 
reabilitar a rua em causa, desde o entroncamento com 
a”12 de Julho”até à Rotunda da Boavista.”Com esta 
acção de vanda lismo, os malfeitores interrompem o 
normal funcionamento dos trabalhos que estavam em 
fase de nivelamento da estrada para a sua posterior asfal-
tagem», deplorou. 

No mesmo dia e local, foi também apedrejada, por 
supostos marginais, uma carrinha pertença da empresa 
de segurança Tele-Service, que se encon trava de pas-
sagem no momento da ocorrência, de acordo com o 
segundo comandante da II Divisão de Polícia Nacional 
do Sambizanga. Ao que apuramos os autores do crime, 
são ainda desconhecidos mas a polícia garante que está a 
envidar es forços no sentido de os deter. 

Nova onda de assaltos em Luanda 
Uma nova onda de assaltos asso lou a capital do país, 
Luanda, durante o período em analise. Os alvos prefe-
renciais foram os automobilistas que circulam nas arté-
rias engarrafadas da capital. Com o trânsito apertado 
so bretudo nas horas de ponta, a circu lação dos veículos 
é devagar o sufi ciente para os bandidos abordarem os 
motoristas. 

Em motas rápidas, os criminosos em grupos acerca-se das 
viaturas, batem nos vidros com armas de fogo, mostram-
-nas e sugerem que o moto rista baixe os vidros. Invadem 
os veí culos desejados, roubam pastas, com putadores, tele-
fones e dinheiro. 

Polícia detém marginais por assaltos na via pública 
Trinta marginais que praticavam roubos na Avenida 21 
de Janeiro (zona Rocha Pinto) foram detidos em fla-
grante delito durante uma operação levada a cabo pelo 
Comando Pro vincial de Luanda da Polícia Nacional 
(CPLPN). O oficial da Polícia Nacional re feriu que os 
marginais aproveitavam- se do congestionamento do 
tráfego para cometer crimes. Grande parte dos crimes, 
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eram praticados em horas e locais de maior embaraço 
do tráfego. 

Criminalidade juvenil aumente na Lunda-Sul 
Autoridades policiais da Lunda-Sul estão preocupadas 
com o avolu mar da criminalidade na região. O facto 
deve-se ao aumento da delin quência juvenil na provín-
cia. De acor do com a polícia, grupos de jovens e adoles-
centes aproveitam-se das noi tes para realizarem actos de 
puro van dalismo. 

A corporação atribui a responsa bilidade a grupos idos de 
Luanda, que servem de instrutores aos jovens na provín-
cia, para realizarem assaltos à mão armada. São frequen-
temente encontrados em locais intitulados”paradas”, 
mu nidos de cacos de garrafas, catanas, facas e outros 
objectos cortantes. 

Caça aos falsificadores de documentos em Luanda 
“Mucanda”é o nome de uma ope ração policial em 
curso, em Luanda, visando o desmantelamento de redes 
de falsificadores de documentos. Na sua posse foram 
encontrados dois computadores, duas impressoras, 
vinte discos de programas, 80 passa portes ordinários, 
35 bilhetes de iden tidade, 25 certificados internacionais 
de vacina, entre outros tantos como cédulas pessoais, 
cartões de eleitores e cadernetas de cheques. 

Estas redes actuam predominan temente nos subúrbios 
de Luanda, de dicando-se à falsificação de títulos ban-
cários, cheques, DAR’S, estampi lhas fiscais, moeda, 
alvarás comerciais, bilhetes de identidade, certi ficados 
profissionais, passaportes, vistos de trabalho e títulos de 
estran geiro residente. 

Em todos os casos relatados, infe lizmente, a Polícia 
Nacional apenas apareceu no local dos acontecimentos 
para resolver e ou remover os cadáve res das vítimas, sem 
se dar ao trabalho de, ao menos, realizar um profundo 
trabalho de investigação, para loca lizar ou identificar 
os autores de tais atrocidades e conduzi los à barra do 
tribunal. 

Chegamos a conclusão de que a delinquência precisa 
de uma reflexão, a par das medidas policiais para o seu 
combate e diminuir as atitudes e com portamentos anti 
sociais. Tratando-se de um fenómeno complexo pelos 
múl tiplos motivos da sua origem requerem soluções 
mu1ti-sectoriais. 

Reforçar a educação moral e cívica junto das organiza-
ções, das adminis trações, da comunidade, das igrejas, 
das escolas, onde as pessoas encon trem espaço para dia-
logar, faz parte da solução. 

Portanto, somos de opinião que no próximo ano existam 
a necessidade de existência de parcerias sociais no quadro 
do policiamento comunitário, com acções de proximi-
dade entre po lícias e cidadãos, visando a procura de 
soluções de problemas comuns, tendo a segurança como 
necessidade básica. Os líderes comunitários devem se 
tor nar em activistas sociais permanen tes. Não devemos 
resumir a preven ção do combate a criminalidade como 
uma tarefa única e exclusiva da Polícia Nacional. 

9.12  Bairro da Lixeira ou 
 Havemos de Voltar?

Jornal ANGOLENSE
17 DE Dezembro de 2011

Continuamos a radiografia o município do Sambizanga. 
O re lógio marcava dez horas quan do chegamos ao 
Bairro da Lixei ra, mas propriamente na rua do Dom 
Bosco. Logo à entrada no tamos a existência de uma 
es quadra da polícia, isto na parte frontal para quem sai 
do São Paulo em direcção ao antigo Roque Santeiro. 

Lixo ao longo da rua, havia mui ta lama, fruto das 
águas para das, foi o primeiro cenário com que nos 
deparamos. Enquanto caminhávamos um outro cená-
rio chamou à nossa atenção: havia dois camiões, um 
trans portando cerveja e o outro gaso sa. No camião de 
cerveja esta vam dois jovens que ajudavam a descarga 
das grades para o armazém; o que estava por ci ma reti-
rava algumas garrafas das grades e atirava ao colega 
que estava em baixo e, este por sua vez, colocava no 
bolso da calça. 

Do outro lado da rua estava Ma nuel Cristóvão, muní-
cipe há do ze anos e em conversa com a nossa repórter 
com relação aos problemas que afectam os mo radores 
disse que a falha de energia eléctrica constante é um 
dos problemas que os preocu pa. Realçou que a crimi-
nalidade no bairro é o maior enigma que está inquie-
tar os munícipes, ten do destacado a rua”Blaicode”como 
sendo a mais perigosa da zona. Na opinião de António 
Romão, também munícipe, a delinquência está a dimi-
nuir em algumas zonas em virtude das esquadras poli-
cias que estão a ser colocadas no bairro.”Há quatro anos 
era extremamente perigoso, os assaltos eram fei tos à luz 
do dia, uma moça não poderia passar aqui com a sua-
pasta”, disse. Continua, os Laranjinhas e os Wala são 
um dos grupos que têm criado rebu liço na zona. Nelson 
Lopes, outro munícipe, disse que o bairro está péssimo 
em termos de saneamento básico; falta de água potável, 
mas realçou que quanto a criminalidade mel horou em 
relação há três anos atrás.”Muitos dos grupos que actua-
vam já foram desman telados”, informou, acrescentando 
que, as lutas entre os gru pos eram constantes e por con ta 



Development Workshop — CEDOC 12/2011 — 145  

da rivalidade dos mesmos, os moradores não podiam 
passar na rua de um determinado gru po e caso aconte-
cesse era es pancado ou até mesmo morto. Sublinhou os 
Cem tropas, Única staff, os Quarentas, os Mana bela, 
como sendo os grupos que estão a operar actualmente 
no bairro”Os Quarenta e o Única staff são os grupos que 
estão a liderar agora”, enfatizou. 

Por outro lado, a falta de energia eléctrica também foi 
apontada pelo munícipe como sendo ou tro problema 
que está a preocu par os moradores. Na companhia de 
Manuel e Nel son, munícipes acima referidos fomos 
em direcção à rua da Bleicote. Tivemos que passar por 
muitos becos para chegar ao topo da rua, na medida em 
que íamos passando às pes soas olhavam para nós com 
desconfiança, principalmente, um grupo de jovens que 
estava sentado numa das esquinas por onde passávamos. 
Manuel pro nunciou:”não se preocupe, não vão fazer 
nada”, tranquilizou. 

Cinco minutos depois chegávamos à rua da Blaicode, o 
ambiente parecia calmo, mas por um lado, a quantidade 
de lixo e valas improvisadas feitas pelos próprios mora-
dores despertaram a nossa curiosidade. Os moradores 
disseram ao Angolense que por vezes são os mesmos que 
efectuam a limpe za, mas por serem poucos o lixo fica 
acumulado.”A operadora da Elisal não tem vindo limpar, 
disseram. Em relação ao crime, Rosa João, disse”agora 
somos livres”, explicou que anterior mente por causa das 
lutas que havia entre os grupos as jovens que vivem na 
rua do Calusinga não podiam passar pela Blecoite é tão 
pouco as da Blaicode passavam no Calusinga, porque se 
o fizessem eram espanca das. No local existe uma pra-
cinha onde as senhoras comercializam alguns produtos 
desde os alimen tos às gloseimas, contou a muní cipe que 
sempre que havia confu são os delinquentes destruíam as 
bancadas chegando mesmo a queimá-las.

9.13  Comandante da polícia flagrado a 
trabalhar com marginais 
Jornal Continente
23 de Dezembro de 2011

No mais recente vídeo nota-se um el emento trajado 
a civil a receber ordens do comandante da divisão da 
polícia no Cazenga, Filipe Massala, a margem da mani-
festação do passado dia 3 de mês em curso, em Luanda. 
Nas ima gens o elemento trajado a civil (cami sola azul) 
atira um líquido aos mani festantes e o mesmo é visto a 
espancar outros jovens na presença da polícia. Os mani-
festantes que recolheram as imagens descrevem como 
o”mais fla grante conjunto de imagens que con seguimos 
reunir para sustentar os nos sos argumentos”, acrescen-
tando que”aqui ficam as provas da selvajaria dos agentes 

à paisana e a passividade cúmplice e criminosa da nossa 
polícia nacional”. 

De salientar que o vídeo, em referencia foi já enviado 
as organizações dos Direitos Humanos no sentido de 
to marem conhecimento das práticas de agressão da 
polícia angolana contra a população, envolvendo os 
seus re spectivos comandantes como é o caso de Filipe 
Massala, igualmente acusado de passar a sua viatura por 
cima de um dos jovens. 
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10.  AMBIENTE 

10.1 Chuvas desalojam famílias
Jornal de Angola
01 de Dezembro de 2011

 
Mais de 500 famílias da pro víncia do Bié foram desa-
lojadas este mês, devido às chuvas, acompanhadas de 
ventos fortes e trovões, que assolaram a região. 

De acordo com o porta-voz do serviço nacional de 
Protecção Civil e Bombeiros, Vasco Chioco, que fazia o 
balanço mensal das ocorrências, as enxurradas tiveram 
maior incidência nos municípios do Andulo, Nhârea, 
Katabola e Chinguar. 

Vasco Chioca indicou ainda que a maioria da população 
de salojada residia em locais peri gosos e apelou para a 
construção em locais seguros ou indicados pelas admi-
nistrações comunais. 

Consta ainda do balanço, cinco mortes motivadas por 
incêndios, quedas de raios e afogamentos, assim como 
10 incêndios regista dos no município do Cuito. 

A corporação procedeu ainda, na sequência de várias 
patolo gias, ao transporte de 19 doentes para o hospital 
provincial. 

10.2  Chuva condiciona funcionamento 
da barragem
Jornal de Angola
03 de Dezembro de 2011

Já lá vão algumas semanas que a chuva, elemento fulcral 
para o funcionamento de qualquer apro veitamento 
hidroeléctrico, tarda a cair. É este o cenário com que 
o Aproveitamento Hidroeléctrico de Capanda (AHC) 
se debate há largas semanas. Chove às gotas ou quase 
não chove no Huambo e Bié e as consequências estão à 
vista: nível da albufeira-da bar ragem de Capanda está 
aquém do normal para produzir a potên cia de energia 
necessária. 

Nós estamos perante um fenó meno natural de com-
plexa dimen são, que condiciona a produção de energia 
eléctrica, já que a albufei ra se encontra abaixo do nível 
nor mal.”Está a chover menos do que no ano passado 
em que as chuvas começaram em Setembro e com uma 
carga razoável para aquilo que é necessário ao reservató-
rio da barragem”, disse à imprensa Moisés Jaime, chefe 
de Manutenção do AHC. 

Esperar por chuvas fartas”é a solução para o problema, 
pois a continuar sem chuvas a gestão da”pouca”água que 
há na albufeira pode tomar-se difícil e complexa.”Vamos 
gerir esta água até que sin tamos que o nível da albufeira 
ou do reservatório começa a atingir os níveis normais. 
Temos esperança que o cenário mude, pois no mo mento 
em que vos falo há registos de que o caudal afluente já 
está a subir por causa das chuvas que já começaram a 
cair”, referiu o res ponsável, que num tom de esperan ça 
acrescentou:”A continuar as sim, o cenário pode mudar 
nos pró ximos tempos. Se houver mais chu va no 
Huambo, Bié e Gango (uma das comunas do Moxico), o 
caudal vai elevar-se, o que permite a pro dução de energia 
com a potência que se precisa para o sistema.”

Questionado sobre o tempo de duração destes pro-
blemas, o enge nheiro respondeu:”Tudo isso de pende 
do comportamento da natu reza. Definir como há-de 
ser o ní vel da albufeira hoje ou amanhã era arriscado, 
pois estamos diante de um fenómeno que nos escapa. 
Fa lar sobre o comportamento da natu reza é complexo. 
Podemos fazer estimativas e não fazer afirmações taxa-
tiva”, disse. O normal passa por um caudal afluente de 
cerca de 450 metros cú bicos de água por segundo, mas 
com esta escassez de chuva, o cau dal sofre oscilações. 
Por exemplo, na segunda-feira, o caudal estava em 3 80 
metros cúbicos de água por segundo, o que representa 
um défi ce. Esta situação conduz a grandes”ginásticas”. 

“Em consequência, a albufeira está actualmente com 
929,9.1 me tros. Para gerir a água que há, esta mos a pro-
duzir energia eléctrica em cargas pesadas e cargas leves, 
o que quer dizer que durante o dia trabalhamos com três 
grupos de geradores e à noite com dois gru pos”, disse o 
chefe de Manutenção de Capanda, Moisés Jaime. 

Este cenário, referiu, foi criado com a Direcção Nacional 
de Ener gia, a ENE e a EDEL em conjunto com o Centro 
de Operação do Sistema Norte (COSNE). 

A barragem, com quatro grupos de geradores, cada um 
deles com capacidade de 130 megawatts, fez a manu-
tenção do primeiro e tercei ro grupo, um processo que 
come çou no cacimbo. Deu-se também Chefe de manu-
tenção Moisés Jaime início à manutenção do grupo dois. 

O próximo a entrar em manuten ção é o grupo quatro, 
isto a partir de Setembro de 2012. Com a manutenção 
do grupo dois, o Aproveitamento Hidroeléc trico de 
Capanda opera com menos 130 megawatts. 

Sobre a razão da manutenção ser feita sempre no final 
do ano, o en genheiro precisou que tudo passa. Por um 
plano.”A manutenção obri gatória tem regras, não pode 
ser feita em época chuvosa, altura em que o reservatório 
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está cheio, o que não é o caso desta época, mercê da 
pouca intensidade das chuvas.”

Nesta fase, acrescentou, tem de se ter todos os meca-
nismos de eva cuação de água disponíveis sob pena de 
inundar tudo e daí não ser recomendável parar o grupo 
de geradores em épocas de chuva.”Estamos a fazer 
manutenção no grupo dois porque estamos no iní cio da 
época chuvosa e além disso não há riscos, na medida em 
que estamos com o controlo da afluên cia”, frisou. 

Gestão apertada 
“A produção de energia que estamos a ter neste momento 
é produto da gestão da água que existe. Temos de geri-la 
de modo a manter n um caudal afluente que faça com 
que o nível da albufeira não baixe mais do que j á está. 
Podemos pro duzir mais. Só não o fazemos para que 
depois não fiquemos numa si tuação pior; onde podemos 
não ter condição para produzir”, realçou Moisés Jaime. 

O chefe de Manutenção da Hidroeléctrica de Capanda 
conside ra ser necessário controlar o nível do reservató-
rio para que não se ‘ chegue a um ponto crítico. Para 
tal, sustenta, é fundamental fazer uma produção de 
cargas pesadas e leves, o que significa trabalhar com três 
grupos de geradores du rante o dia e dois à noite.”Neste 
momento trabalhamos nesse regi me não por avaria mas 
para ges tão da albufeira. Isso foi definido pelo COSNE, 
que coordena a pro dução e distribuição de energia eléc-
trica, uma entidade que define tam bém o aumento e 
redução da po tência.”E melhor termos alguma coisa do 
que nada.Esta é uma gestão feita em qual quer parte do 
mundo face a proble mas de índole natural”, precisou. 

Acumulação de água 
A Hidroeléctrica tem capacida de de acumulação -de 
água para produzir a energia potencial que dá lugar à 
energia eléctrica. Esta água é que faz girar as turbinas e a 
sua potência depende da queda útil de água. 

Moisés Jaime disse que o que de termina a potência 
nominal do gru po de geradores é a altura. Para se ter 
130 megawatts de potência são necessários 80 metros 
de queda útil.”Esta queda diminui consoan te a dimen-
são da altura da albufeira e a altura desta em exploração 
má xima é de 950 metros”, referiu. 

Com a escassez das chuvas, o ní vel da albufeira está em 
929,91 me tros em comparação com o nível do mar. Em 
condições normais, sa lientou, nesta altura do ano devía-
mos ter um nível da albufeira na ca sa dos 940 ou 934 
metros, o que re dunda num défice de oito a dez me tros 
de altura. Em relação ao défice de água, aproxima-se aos 
180 me tros cúbicos por segundo. 

Caso as chuvas estivessem a cair com razoável inten-
sidade, argu mentou Moisés Jaime, a barragem estava 
a receber um caudal que pode atingir a altura de 940 
metros e ha via 400 metros cúbicos por segundo de aflu-
ência (volume de água que entra nos reservatórios). 

“Como choveu pouco e estamos a gastar água, ao pro-
duzir energia, o nível esteve sempre a baixar, sem res-
tituição. A água que entra para o reservatório é infe-
rior à quantidade de água que se gasta. Esta é a razão 
que faz com que a albufeira esteja nesta altura, para já 
menos favorá vel para a potência nominal de ge ração de 
energia”, justificou. 

O Aproveitamento Hidroeléctrico de Capanda produz 
um total de 520 megawatts. Esta capacidade é distri-
buída para as províncias de Malange, Kwanza-Norte, 
Luanda, Uíge e Kwanza-Sul através das li nhas de trans-
porte de Cambambe. Desta capacidade, Luanda absorve 
a maior fatia desde que foram cons truídas as linhas de 
transporte di recto de 400 KVs. 

Com a situação, o ARC produz no máximo 320 mega-
watts. Em condições normais, Capanda atin ge de 480 a 
510 megawatts. 

Jovens dão cartas 
Depois de uma passagem pela”crista”do Aproveitamento 
Hidroeléctrico de Capanda, dirigimo-nos à JOSÉ 
SOARES sala de máquinas, com cinco anda res. E neste 
espaço alto e com uma alvenaria compacta que estão os 
quatro grupos de geradores, cada um deles com capaci-
dade de 130 megawatts. Na vertical estão vá rios painéis 
cinzentos. 

Na vasta sala ouve-se um zunir ininterrupto e há um 
cheiro carac terístico. E tudo próprio de um lo cal que 
produz energia e lá está tudo na regra. Jovens traja-
dos com o uniforme, capacetes e al guns com rádio de 
telecomunica ções e outros junto aos painéis to mam 
apontamentos. 

Na máquina dois, desmontada pa ra manutenção, está 
no interior da”cápsula”uma dezena de jovens. Neste 
pequeno grupo de técnicos de manutenção mecânica e 
de elec tromecânica está Osvaldo João, 29 anos de idade, 
técnico de manuten ção mecânica, que trabalha com 
uma incontornável”devoção”que salta à vista. Por detrás 
disto está basicamente o puro prazer de fazer aquilo para 
o qual se formou. 

Osvaldo tem cinco anos de pro fissão, que hoje o habi-
litam a tra balhar como mandam as regras.”Estamos a 
fazer a medição e iden tificação dos valores do grupo três 
de geradores. Acabámos de fazer os ajustes e estamos a 
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fechar os mangais”, disse e de seguida afir mou:”Temos 
um programa que permite verificar a inclinação do eixo 
e a vibração que faz. Se esti ver elevado fazemos os ajustes 
que se recomendam.”

Capanda, onde fez a primeira for mação em 2006, con-
tinua a servir  lhe de escola. Depois de ter recebi do uma 
segunda formação na Rús sia, referiu não pensar noutra 
coi sa, senão na profissão que lhe abriu as”mãos”quando 
mais precisava.”Gosto do que faço. Mudar é uma 
questão inimaginável”, reconhe ceu, Osvaldo João. 

“Os trabalhos decorrem a bom ritmo e estamos a fazer 
uns testes para ver o estado do equipamento. N~ velo-
cidade e dinâmica em que trabalhamos, vamos ter o 
grupo de geradores até princípio de De zembro”, preci-
sou Eduardo Mar tins Fragoso, técnico especialista em 
electromecânica. 

Eduardo Martins, à semelhança de Osvaldo, tem na 
profissão uma espé cie de”chamamento”. 

10.3  Cidadão português acusado de 
fazer exploração ilegal de inertes 
no Bengo
Jornal Continente
02 de Dezembro de 2011

Segundo apurou este jornal, Maria Custódia é a quem 
está a ser atribuída a titularidade do espaço em causa, 
com uma dimensão de 8 hectares, localiza do no muni-
cípio do Dande, conforme consta do croquis de localiza-
ção, e dos vários documentos que tivemos aces so. 

Para a titularidade do terreno, Custodia requereu às 
identidades competentes naquela província, em 2005, 
tendo obtido a respectiva autorização para a construção. 
A apropriação da parcela de terra, por parte de Jorge 
Mesquita, remonta desde o ano de 2009. Na im inência 
de perde o espaço, Maria Cus to dia, recorreu as auto-
ridades provin ciais, no sentido de obter o alvará, uma 
vez que pretendia erguer no espaço um complexo turís-
tico e social, para lazer da população local e não só, 
bem como para gerar emprego.”Comecei a ser vítima, 
quando me foi feita a proposta para vender o espaço, 
num valor que rondava os 10 mil dólares, na altura não 
cedi a proposta, porque tinha um projecto social, um 
lar turístico com belas paisagens visto que o bairro tem 
muita gente desempregada. O meu objectivo era fazer 
investimentos para gerar o sustento desta pobre popu-
lação, contou Maria Costódia, acrescentando que vai se 
bater ate as ultimas consequências para que não perca 
o espaço, devendo o assunto ir mesmo ao tribunal.”Há 
mais de um mês que estou a contactá-lo para chegarmos 

a um consenso, mais ele recusa-se. Já constitui um advo-
gado que está a par da situação e prefiro ir às barras do 
tribunal, porque não sei o que fazer”.   

Em seu entender, deve-se proteger a natureza e a socie-
dade e não explorar os recursos de forma a beneficiar 
uns e prejudicar outros. A par da situação, Daniel 
Domingos, da direcção do planeamento e projectos, faz 
saber que já notificou a referida empresa, para cessar a 
exploração ilegal de inertes, que leva a cabo em terreno 
alheio, pois aquele local não propício para esta prática 
mas ele recusa-se. Já prática, mas Jorge Mesquita e o seu 
elenco, recusam-se a acatar a decisão das autoridades, 
fazendo ouvidos de mercador. 

“Podemos constatar que, dentro deste trabalho há uma 
irregularidade, porque é preciso que se tenha uma licença, 
que permita exercer esta actividade, temos mecanismo 
para que o senhor se pro nuncie, caso contrário, vamos 
paralisar com as exploração e prender todo o ma terial, 
até porque já constitui uma vio lação dos direitos consa-
grados por lei, casos do género não têm sido frequen tes, a 
província tem locais apropriados para esta prática, neste 
município não temos área de exploração”, esclareceu 
Daniel Domingos. O soba da região, João de Carvalho, 
apresentou-se como natural do Bengo, mas sente-se 
amea çado, podendo perder a sua residência, porque as 
longas escavações que têm sido feitas para a exploração 
ilegal de inertes, poderão abranger a sua habita ção. Jorge 
Mesquita, em declarações ao CONTINENTE, diz tra-
tar-se de um assunto de fórum judicial, que corre os seus 
trâmites, tendo prometido con tinuar com a actividade, 
enquanto não haver uma decisão do tribunal.”A empresa 
não entregou os documentos no Ministério da Geologia 
e Minas, porque o Urbanismo não nos cedeu, há um 
estudo de impacto ambiental a ser realizado, enquanto 
isso, vamos continuar a trabalhar”, disse Mesquita. O 
CONTINENTE, contactou o Minis tério da Geologia e 
Minas, tendo os funcionários se mostrado indisponív el, 
alegando desconhecer o assunto. 

10.4  Chuvas causam prejuízos 
Jornal de Angola
10 de Dezembro de 2011

As chuvas que caem diariamente na província do Moxico 
estão a provocar enormes prejuízos, com a destruição de 
Infra-estruturas sociais, aumento das ravinas e inunda-
ção das vias de acesso, constatou a nossa reportagem. 

Orlando Chinhemba, responsá vel por uma família de 
oito ele mentos, disse ao Jornal de Angola que a chuva 
destruiu a sua casa e devido à falta de meios pessoais 
aguarda a ajuda das autoridades. Regressado à pátria em 
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2007, de pois de muitos anos a viver na Zâmbia devido 
à guerra, revelou que não tem recursos financeiros para 
arrendar uma casa, onde possa abrigar a sua família. 

Tomás Isuamo, que vive no mes mo bairro, está nas 
mesmas condi ções: a falta de meios financeiros obrigou-
-o a montar uma tenda, para cobrir as duas paredes 
desabadas.”Não há possibilidades de arrendar uma casa, 
por isso temos que viver assim, até que possamos recons-
truir a nossa casa. Precisamos de ajuda”, disse. 

Caso as chuvas continuem a cair com muita intensidade, 
mas de 300 casas, ergui das nas zonas conside radas de 
risco, podem desabar, se gundo constatou o Jornal de 
Angola no terreno. O bairro 4 de Fevereiro, onde vivem 
maioritariamente cida dãos regressados da República da 
Zâmbia e do Congo Democrático, cQJ1tinua a ser o 
mais afectado. Pelo menos 50 casas já foram destruídas, 
desde que as chuvas começaram a cair violentamente. 

Em alguns bairros periféricos do Luena, devido às cons-
tantes chuvas, o trânsito está cada vez mais difícil. Dados 
da Comissão Provincial da Protecção Civil apontam a 
destrui ção de 198 casas, nos bairros Capango, Zorró 
e 4 de Fevereiro, desde o início deste mês. Devidos às 
chuvas, 558 famílias ficaram sem abrigo, em várias loca-
lidades da província. 

Paulo Muhongo, chefe de repar tição da Protecção Civil 
da unida de de Bombeiros no Moxico, refe re que um dos 
maiores problemas da cidade é a falta de drenagem das 
águas pluviais, o que tem contribuído para a formação 
de novas ravinas e progressão das que já existem. 

A construção desordeira, por falta de acompanhamento, 
está na origem de muitas lacunas em ter mos de urba-
nização, permitindo que haja casas sobre passagens de 
águas pluviais. 

A Comissão Provincial da Pro tecção Civil continua a 
fazer le vantamento das vítimas das enxur radas e des-
carta a hipótese de ha ver qualquer tipo de apoio aos 
cida dãos afectados, por falta de meios. 

10.5  Destruição dos mangais 
 prejudica o ambiente

Jornal de Angola 
11 de Dezembro de 2011

O abate indiscriminado de man gais e a exploração des-
medida de inertes por algumas empresas pa ra os estalei-
ros e construção civil, coloca em risco o Ambiente e a 
biodiversidade na região. 

As consequências resultantes do derrube de mangais no 
município do Soyo são imprevisíveis no pre sente, mas 
no futuro vão ter um im pacto negativo na vida dos seres 
hu manos, caso não se ponha termo à fúria destruidora. 
No Soyo há registo de elevadas temperaturas fora de 
época e as chuvas são irregulares. Os especia listas dizem 
que estas alterações podem ser consequência do derrube 
dos mangais. O Soyo está rodeado pelo mar e pelo rio 
Zaire e os seus inúmeros afluentes. 

As alterações climáticas podem provocar cheias porque a 
cidade é uma autêntica Ilha. Na ausência de mangais os 
riscos de inundações aumentam, uma vez que a vegeta-
ção serve de barreira às águas. 

As áreas onde as águas do rio Zai re deviam repousar nas 
mares altas e na estação das chuvas, estão a ser entulha-
das por habitações e estabe lecimentos comerciais. 

O especialista em educação am biental do Ministério do 
Ambiente, Nascimento Soares, disse à nossa reportagem 
que a emissão de gases de efeito estufa, a destruição dos 
mangais e a caça furtiva são problemas nacionais, pelo 
que urge disci plinar a população para garantir o futuro 
do planeta Terra. 

O abate de mangais para dar lu gar a habitações é um 
grave proble ma ambiental, porque a vegetação desempe-
nha um papel indispensá vel na renovação do oxigénio. 
“Os mangais jogam um papel muito importante, 
ajudam na ma nutenção do oxigénio e servem de zonas 
de desova de muitas espé cies. Em segundo lugar, a 
vegeta ção desempenham um papel mui to importante 
na manutenção do clima, permitindo a purificação dó 
ar que respiramos. 

Os negócios dos inertes 
A sua destruição afecta o clima e o ecossistema marinho, 
porque os mangais são locais habitados por várias espé-
cies, o que pode a dada altura causar a extinção da bio-
diversidade”, disse Nascimen to Soares. 

A exploração descontrolada de inertes no Soyo, argila, 
terra ver melha, burgau e areia da praia é ou tro fenómeno 
alarmante, cujas con sequências também se reflectem no 
Ambiente. Colinas e planícies fi cam com grandes crate-
ras devido à exploração sem regras nem limites. 

O rápido desenvolvimento do mu nicípio do Soyo fez 
explodir o ne gócio de inertes para a construção civil. 
Muitos construtores usam burgau e areia como entulho 
nas zonas ribeirinhas onde foram des truídos os mangais. 
A exploração de inertes no Soyo, por falta de controlo da 
Adminis tração Municipal, até é feita por estrangeiros. 
Todos os dias ve mos camiões basculantes, pás carrega-
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doras e bulldozers a ex trair toneladas de areia, burgau, 
argila e terra vermelha. 

Um camião de 15 ou 20 metros cúbicos de argila usado 
para o entu lho custa entre dez e 12 mil Kwanzas. A 
carrada de areia da praia, cus ta entre 200 e 250 dólares. 
Paulo José Laurinda, 33 anos, disse que vender inertes 
dá para sustentar a família, uma fez que o negócio tem 
saída devido ao eleva do índice de construções:”a venda 
de inertes dá para aguentar a vida, uma vez que ganha-
mos dez por cento por cada carrada vendida”. 

Fwankuingui Pedro, 37 anos, anda há cinco anos no 
negócio e garante que”a exploração de iner tes é rentável”. 

Abate de árvores 
A desflorestação de grandes ex tensões do município do 
Soyo, para o fabrico de carvão e lenha, é igual mente 
uma preocupação de todos. 

O fabrico de carvão é feito na área do Lumueno, N finda 
ye Nkunku, e Cabeça da Cobra e está a pôr em ris co o 
habitat de várias espécies de animais da região. A chefe 
interina de secção do Instituto de Desenvolvimento 
Florestal (IDF), Esperança Pedro, disse que o processo 
de desmatação sem controlo é ilegal, mas há madeireiros 
licenciados para fa bricar carvão. 

“A maior parte dos carvoeiros exerce a actividade ile-
galmente, mas o Instituto de Desenvolvi mento Florestal 
não está à altura de travar a fúria dos infractores por 
falta de meios de trabalho”, acrescentou. A falta de via-
turas e de fiscais impedem um controlo eficaz das flores-
tas da região. 

“Não temos carros para nos des locarmos para aquelas 
áreas em que a população destrói as matas para o fabrico 
de carvão. O efectivo de fiscalizadores é escasso e andam 
de sarmados, por isso não podem en frentar os carvoeiros 
que têm cata nas e machados”, acrescentou. 

Caça furtiva 
Outro grande problema ambien tal tem a ver com a caça 
furtiva. Os caçadores abatem de forma des controlada os 
animais, estejam ou não em estado de gestação, sem ter 
em conta o ciclo de reprodução de várias espécies, o que 
pode levar à extinção de muitas. A pesca tam bém é feita 
sem regras. 

“A título de exemplo, a pesca desordenada, levou o 
carapau a es cassear, pelo que o Estado teve que impor 
restrições da actividade pesqueira para a sua manuten-
ção”, acrescentou Nascimento Soares. 

O Ministério do Ambiente está empenhado em infor-
mar os infra ctores e levá-los a uma conduta responsável 
e dentro das leis. 

O responsável do Departamen to Provincial do 
Ambiente no Zaire, Manuel Salvador, disse à nossa 
reportagem que o Executi vo do Zaire tem vários projec-
tos de combate aos problemas liga dos ao Ambiente, com 
destaque para, prevenção à queimadas, biodiversidade e 
poluição sonora e atmosférica. 

Problemas como a caça furtiva, destruição de mangais 
para dar lu gar a construções e a deposição de resíduos 
sólidos em zonas costei ras e não só, segundo ele, consti-
tuem as principais preocupações do executivo do Zaire, 
pelo que trabalha para sua prevenção. 

10.6  Deslocação de pessoas 
 destroem o ambiente

Jornal de Angola
13 de Dezembro de 2011

 As deslocações, cada vez mais frequentes, de pessoas 
em busca de zonas de menor risco de inunda ções, em 
virtude das chuvas que se registam no planalto central 
ango lano desde o início deste mês, estão a causar danos 
ao meio ambiente, segundo alertou ontem, em decla-
rações à Angop, o mestre em Agro  Ecologia Guilherme 
Agostinho. 

O ambientalista salientou que muitas pessoas estão a 
deixar as suas aldeias e a concentrarem-se nas zonas de 
solo permeável, que facilita o escoamento das águas das 
chuvas e evita que as suas residên cias sejam submersas. 
Por isso, defende que a fixação das pessoas sinistradas 
deve ser acompanhada por ecologistas,”pa ra se diminuir 
o impacto ambiental negativo que tal fenómeno gera”. 

Ao fixarem-se em áreas seguras, as pessoas são obrigados 
a devastar florestas para construir as suas resi dências, 
além de invadirem o habi- 

10.7  Sumbe teme novo surto de cólera
Novo Jornal
18 de Dezembro de 2011 

A população do Sumbe, provín cia do Kwanza-Sul, 
depara-se com a ausência de vários serviços básicos e 
água em estado salubre, temen do que novo surto de 
cólera surja no município. O chefe do Departa mento de 
Saúde Pública Henrique Silvestre, adverte para o uso de 
comprimidos para tratar a água que os serviços disponi-
bilizam gratuita mente. 
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Na cidade capital do Kwanza Sul o saneamento básico 
é deficiente ou quase inexistente. A água que é consu-
mida, a partir do rio Cambongo, está fora dos padrões 
interna cionalmente recomendáveis, o que põe em risco 
a saúde dos munícipes. E nos bairros periféricos a desor-
dem na construção de residências e demais infra-estru-
turas é vista à luz do dia. Associado a tudo isto está a 
degradação das principais vias de acesso à periferia da 
cidade, que se encontram em péssimo estado. 

As ruas da cidade apresentam-se com esgotos saturados”e, 
por força disso, as tubagens estão rebenta das, oferecendo 
aos citadinos um cheiro nauseabundo que invade todas 
as ruas da antiga cidade de Novo Redondo. 

“Lá ficam os velhos tempos e com ele as saudades do 
tempo de gover nação do agora Deputado Higino 
Carneiro e igualmente da adminis tração de Afonso 
Pinto, afastado já há algum tempo do executivo local 
por motivos de saúde”, afirmou o ancião Constantino 
João, natural do Sumbe. Á pesar de ter mais de 70 anos 
cidade, o mais velho ainda não beneficiou da reforma. 

Por esta altura do ano, as chuvas já se fazem sentir e 
a água do rio Cambongo, mais uma vez, constitui um 
perigo para as populações. O líquido apresenta-se de 
cor castanha carre gada, ou seja da cor da terra, e nem 
a administração do hipoclorito de cálcio resolve o pro-
blema. A pedra . uma tem sido a solução encontrada 
para clarear a água, mas é um recurso só para inglês ver, 
como se diz a população. 

Alguns focos de cólera já se fazem sentir na periferia 
da cidade ou mesmo no município, pese embora os 
serviços provinciais de saúde tei marem em admiti-to 
Temendo o pior, o chefe do depar tamento provin-
cial da saúde públi ca e controlo de endemias chama a 
atenção das populações sobre as doenças oportunistas 
que eclodem nesta época chuvosa, devido ao consumo 
de água turva. 

Henrique Silvestre disse que a po pulação pode inverter 
o quadro com a aquisição”gratuita”de comprimi dos para 
esterilização da água. 

“Nós temos comprimidos em gran des quantidades, 
então, que ve nham à saúde pública buscá-los porque a 
água do Cambongo não está lá muito bem. Precisamos 
mes mo de a tratar para evitar ter gran des problemas, 
como o caso daque les surtos de cólera que tivemos em 
anos anteriores. Gostaríamos de ver a população a feste-
jar o Natal e o dia 1 com saúde”, apelou aquele respon-
sável, acrescentando:”Nos outros municípios colocámos 
hipo cloreto porque nós temos receio que eles venham 
a caducar armaze nados, porque o período de caduci-

dade é muito curto. Então, aqui nós temos uma forma 
de os distribuir”. De recordar que o programa”água 
para todos”do governo central, projectado há mais de 
três anos, no Sumbe caiu em saco roto visto que não 
foi materializado numa cidade com mais de 180 mil 
habitantes. 

10.8  Ecologistas fazem propostas para 
exploração do petróleo 
Jornal de Angola
22 de Dezembro de 2011

O ambientalista Miguel Morais defendeu, em Luanda, 
que o sec tor petrolífero, como suporte da economia 
angolana, tem neces sidade de funcionar dentro dos 
parâmetros convencionais. 

Miguel Morais defendeu esta ideia por ocasião da con-
sulta pú blica sobre as actividades relacio nadas com a 
aquisição sísmica e perfuração exploratória no bloco 
33 - área Calulo -, que visou ana lisar as avaliações do 
impacto am biental da actividade. 

O ambientalista reconhece que sector petrolífero tem 
contribuí do significativamente para o desen volvimento 
do país e sublinhou que deve haver maior rigidez em 
algu mas políticas sobre a preservação ambiental. 

Miguel Morais insistiu na necessi dade de se por em 
prática uma política ambiental que não tenha impacto 
na sustentabilidade do ecossistema. 

O especialista definiu os impac tos ambientais como 
factos melin drosos que devem ser acautelados e acres-
centou que devem ser toma dos em conta os aspec-
tos relacio nados com o carácter físico e bioló gico do 
ecossistema.”Suponha mos que, de repente, observamos 
um problema na perfuração. Nesse caso, temos de saber 
a sua duração. É preciso conhecer a influência di recta 
do projecto e propor medidas que devem ser tidas em 
atenção”.

Valdimiro Russo, consultor da Holísticos, que fez a 
apresentação da avaliação dos impactos ambien tais e 
medidas de mitigação, referiu que o maior objectivo 
do projecto é identificar reservatórios comer cialmente 
viáveis. 

Segundo o ambientalista, o es tudo foi elaborado com 
base na legislação angolana, através dos decretos n° 
51/04 e n° 39/00 sobre as avaliações de impacto ambien-
tal respeitante à indústria petrolí fera. O estudo baseia-
-se ainda no decreto n° 57/07 sobre os procedimentos 
de licenciamento ambiental que engloba o sistema de 
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gestão ambiental da Total Angola, a le gislação e os 
órgãos administrati vos de Angola e as convenções e 
normas internacionais. 

A Holísticos é a empresa contra tada pela petrolífera 
Total Angola, para efectuar estudos de impacto ambien-
tal sobre as actividades de aquisição sísmica e perfuração 
ex ploratória no bloco 33 área de Calulo. Nos últimos 
tempos aumenta ram as preocupações a respeito do 
impacto da exploração petrolífera. 

10.9  Empresas de exploração de inertes 
devem preservar o meio ambiente 
Jornal de Angola 
19 de Dezembro de 2011

O chefe do departamento provin cial do Ambiente na 
província do Bengo, Rui Narciso, alertou on tem, no 
Caxito, as empresas de ex ploração de inertes e a popula-
ção em geral para a necessidade de pre servação do meio 
ambiente, de mo do a salvaguardar a saúde pública das 
populações. 

O responsável disse ao Jornal de Angola que, com o 
contributo das populações na preservação do meio 
ambiente, é possível diminuir a incidência de várias 
doenças no seio das comunidades. 

Para alterar o actual contexto, fo ram realizadas várias 
actividades de sensibilização, entre Janeiro e Novembro, 
junto das comunidades e das empresas sedeadas no 
Caxito, sobre as consequências que podem advir da 
exploração de inertes. 

“Podemos considerar que o traba lho de sensibilização 
junto das co munidades e empresas que explo ram inertes 
no município do Dande foi bem recebido pela popula-
ção e pelos responsáveis das referidas empresas. Mesmo 
assim, pensamos ser importante a participação de to da a 
sociedade”, referiu. 

Rui Narciso pediu, igualmente, à população para fazer 
o depósito do lixo nos locais indicados e em ho ras 
próprias.”O nosso apelo vai também no sentido de a 
população primar pela construção de latrinas ou casas 
de banhos nas suas comu nidades, para prevenção de 
doen ças contagiosas que surgem nas épocas chuvosas”. 
Preservação das árvores. O responsável do Ambiente no 
Bengo defendeu a preservação e protecção das árvores, 
como forma de salvaguardar o meio ambiente. 

A prática de corte anárquico de árvores nas comunida-
des por parte de indivíduos que procuram lucros fáceis, 
tal como as queimadas para obtenção de lenha e carvão 

consti tuem, segundo Rui Narciso, uma acção reprovável 
e condenável. 

No próximo ano, o departamento provincial do 
Ambiente vai apostar na formação de quadros e na 
me lhoria do trabalho do sector. 
“Em 20 12 vamos emitir, através da Rádio Bengo, um 
programa ra diofónico denominada”Espaço Verde”, para 
que as populações e as empresas possam participar e dar 
as suas contribuições com ideias sobre o meio ambiente, 
colaboran do assim na formação de uma cons ciência 
humana”, disse. 

O departamento do Ambiente prevê ainda levar a cabo 
o pro grama de plantação de árvores e criar espaços 
verdes no município do Dande, na província do Bengo. 
Rui Narciso apontou a falta de meios de transporte e 
informáti co como dois dos principais pro blemas que 
dificultam o trabalho do sector.”Não temos meios 
e, com isto, temos encontrado difi culdades muitas 
dificuldades”. 

 
10.10  Fortes chuvas provocam 
 mortes e feridos 

Jornal de Angola 
30 de Dezembro de 2011

Fortes chuvas na província do Bié provocaram ao longo 
deste ano a morte de dez pessoas, o ferimento de três 
outras, o desalojamento de 1566 e provocaram o desa-
bamento de 705 casas. 

O facto foi revelado ontem, na ci dade do Cuito, pelo 
porta-voz do Serviço Nacional de Protecção Ci vil e 
Bombeiros, Vasco Chioca, quando procedia ao balanço 
das ac tividades da instituição realizadas durante 2011. 
Vasco Chioca informou que as chuvas destruíram duas 
adminis trações comunais, dois hospitais, 21 escolas, 15 
igrejas, dois jangos, um armazém da agricultura e sete 
estabelecimentos comerciais. 

De acordo com o porta-voz da corporação, as chuvas 
causaram também a destruição de um posto de comando 
da brigada de desminagem, para além da destruição de 
diversas plantações. 

Vasco Chioca explicou que os pio res desastres ocorre-
ram nos municí pios do Cuito, Catabola, Çamacupa, 
Cuemba, Andulo, Chitembo, Nharea, Chinguar e 
Cunhinga. A provín cia tem sido contemplada com 
chu vas abundantes, o que a torna num dos celeiros do 
país.
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